
Verdwalen– het Virus

Meitsje gau in spul, sadat de tiid net te lang duorret

MENS, VERVEEL JE NIET 
Dit is een KEKopdracht. KEK is een provinciaal cultuurprogramma voor 
basisscholen, waarin gewerkt wordt met cultuur, kunst en creativiteit.  
Voor bijzondere, rake, kekke lessen over wie jij bent in deze provincie.   
Deze opdracht is van Anja Morsink. Vormgeving Jelle F. Post. 
Wil je nog meer inspiratie?  

Kijk op www.kultuerfilter.nl/hetvirus 

 Anders voelen

Kan je 
kind nog niet 
(goed) lezen? 

Leg de opdracht 
dan uit.

•	 Hoe ziet verveling er eigenlijk uit? 

•	 Hoe klinkt verveling?

•	 Hoe ruikt verveling?

•	 Hoe voelt verveling?

KAN HET OOK ANDERS?
•	Maak	een	onderwaterspel

•	Maak	een	achterstevorenspel

•	Maak	een	altijd-iets-te-kiezenspel

•	Maak	een	iedereen-wint-altijdspel	

•	Maak	een	niemand-wint-ooit-spel

* Maak een 3D spelbord met trappetjes, 

bruggetjes...Met papier of met Lego.

EXTRA
Zit verveling vooral in je hoofd?

Kan verveling ook fijn zijn?

Is verveling nuttig? 

Waar kun je aan denken als je je 

verveelt?

wat heb je nodig? 
Een groot stuk karton voor je spelbord, stiften, een dobbelsteen (of maak er zelf 

eentje), papier voor de handleiding, materiaal voor pionnen zoals klei, zilverpapier, 

kapotte poppetjes of boerderijdieren.

Iedereen in huis is druk. Je broer zit achter zijn tablet, je vader 

alleen maar te bellen en je moeder is ook aan het werk.  Jij hebt al 

je schoolwerk alweer af, en wat moet je nu toch weer doen? Van je 

vader mag de televisie niet aan. Je hebt zin in niks. Nee, zelfs geen 

zin in niks. Je verveelt je eindeloos. Verveling is stierlijk vervelend. 

•	 Hoe smaakt verveling?

•	 Kun je verveling ook spelen? 

•	 Hoe lang duurt verveling?

•	 Wanneer gaat verveling vervelen?

Verdeel een vel papier in 8 verschillende vakjes. Schrijf in ieder vakje iets over 

verveling:

Maak daarna een heel duf bordspel. Teken een ‘ganzenbordspel’ met nummers op 

een papier en sla acht nummers over. Dit worden je opdrachtvakjes. Bedenk nu 

acht opdrachten bij je acht vakjes. Maak een handleiding voor je spel met daarop 

de opdrachten. Maak pionnen die er heel saai uitzien. Zou je een vervelende 

dobbelsteen kunnen maken?


