De knotsgekke, doldwaze, super leuke CRAZY 55
Hoe speel je dit spel,
-

Maak minimaal twee groepje, dat kan bijvoorbeeld zijn, je broertje en zusje
tegen je vader en moeder, of jij en je vader tegen je moeder en zusje of
broertje.
Spreek tijd tijd af waarin je dit spel spelt, bijvoorbeeld een dag of een weekend
of een hele week tussen 09.00 uur en 17.00 uur.
In deze tijd probeer je zoveel mogelijk opdrachten uit te voeren.
Maak een foto of filmpje van de uitgevoerde opdracht
Whatsapp of mail de foto / filmpje door naar de jury
Laat de uitgevoerde opdracht beoordelen door een jury dat kan bijvoorbeeld
zijn je opa of oma, oom, tante buurman buurvrouw.
Wie kan in de afgesproken tijd zoveel mogelijk opdrachten uitgevoerd krijgen.

-

Belangrijk, overleg met je vader of moeder of er opdrachten tussen zitten
die jullie niet doen, streep deze door. Er zitten opdrachten tussen waar je
vies of nat van kan worden.

-

En tenslotte, vergeet niet af en toe een fotootje te mailen of whatsappen naar
je leiding of deel het met ons op Facebook,

-

Veel Crazy 55 spelplezier,
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Kijk met beide ogen naar het puntje van je neus
Giet een bekertje koud water over 1 van je groepsleden heen
Draai het dekbed van de andere groep om
Laat 1 iemand van je groep onder de douche staan met kleren aan
Wissel van kleding met je groepsleden
Antiek 1 lid van je groep met een pak meel
Blaas een ballon op tot hij knapt
Trek je kleding achterstevoren aan
Poets de andere zijn tanden
Laat een ei kapot slaan op je hoofd
Verdien geld als straatmuzikant
Prop een hele banaan in je mond
Verkoop een spijker
Verzamel 55 cent
Laat 1 lid van je groep met een sandwichbord lopen
Graaf 1 groepslid in
Bouw een levende piramide
Eet met je groep een ui op
Drink een bekertje water ondersteboven op
Deel folders uit
Hou een kussengevecht
Wissel 1 groepslid gedurende de periode
Doe een goede daad
Zing een liedje voor minimaal 10 personen
Doe een regendans
Laat een scheet
Kietel elkaar onder de voeten
Prop een zakje chips in je mond
Breng de leiding een groene knoop
Raadseltje, het is groen en iets groter als een kikker?
Doe een opdracht op blote voeten
Giet een beker water in je broek
Verander 1 iemand van je groep in een stripfiguur
Rooster marshmallows en eet ze op
Jat iets van de andere groep
Drink effe een glaasje fris
Regel een foto van je groep
Maak van het hoofd van 1 iemand van je groep een pruik
Verzin een naam voor je groep
Bouw een zandkasteel
Verzamel drie verschillende soorten bladeren
Kiep je tas om in de tuin
Laat een boer
Regel wat te eten
Maak van een tafel een tent
Smeer iemand zijn gezicht onder de tandpasta
Vlecht alle lange haren
Knoop zoveel mogelijk kledingstukken aan elkaar
Doe de afwas
Vertel een mop
Maak iedereen zijn lippen rood met lippenstift
Bedank de leiding
Ga in een bakje water zitten
Vang een levende spin
Vouw een vliegtuigje van een krant en ga vliegen

