Vrijheidsspel
Erfgoed | Vrijheid | Vanaf groep 5 | Bron: Nationaal Comité 4 en 5 mei
Ga met je pion op weg naar de vrijheid.
Onderweg kom je hindernissen tegen. Wie
wint de vrijheid?
Nodig:
• 1 dobbelsteen
• Minstens 2 vrijheidsstrijders
(spelers)
• Pionnen (knoop, paperclip, gum...)
• Print het speelbord uit
Aan de slag:
• Wie het langste woord met het woord VRIJ erin kan maken, mag beginnen.
• Kom je op een plaatje? Doe dan de opdracht.
• Krijg je een vraag? Geef antwoord. De andere spelers bepalen of je antwoord
goed is. (Bij twijfel: meeste stemmen gelden.*) Antwoord goed? Je mag nog een
keer gooien. Antwoord fout? Terug naar de plek hiervoor.
• Vragen en opdrachten bij de vakjes (de antwoorden vind je via deze link):
9.
Tijdens de Duitse bezetting was er geen democratie meer in Nederland. Wat betekende
dat?
14.
Deze plek geeft je macht. Kies zelf hoe je die macht gebruikt. Zet één iemand twee vakken
vooruit...of achteruit.
19.
Waar is ieder jaar het 5 mei-concert, waarmee Bevrijdingsdag wordt afgesloten?
26.
In onze Grondwet staat: je mag zeggen wat je wilt. Wat kan dat voor iemand anders
betekenen?
27.
Jouw vrijheid wordt bepaald door de speler rechts naast je. Mag je nog een gooien of moet
je een beurt overslaan?
31.
De nazi’s bedachten in de oorlog regels om Joden hun vrijheid af te nemen. Noem er één.
32.
Je hebt thuis straf gekregen. Je mag de deur niet meer uit. Sla een beurt over.
Cultuurplein Noord Veluwe adviseert scholen op het gebied van cultuureducatie.
Kijk voor meer ‘Cultuur Thuis’ opdrachten op onze website:
www.cultuurpleinnoordveluwe.nl/cultuur-thuis

37.
Jij bepaalt de vrijheid van de anderen. Zet iedereen op een andere plek.
42.
Je krijgt extra vrijheid. Als beloning mag je zelf weten wat je doet je met doet met je pion.
Maar denk er eerst goed over na!
45.
In onze Grondwet staat: niemand mag aan jouw lichaam komen als je dat niet wilt. Wat
heeft deze wet met vrijheid te maken?
47.
5 mei is een nationale feest- dag. Klopt dit?
50.
Je bent gearresteerd in een land waar dat zomaar kan. Je kunt de politie omkopen. Leg
een muntstuk op nummer 63. Die is voor de winnaar. Of sla twee beurten over.
52.
Oh nee! Je bent in een dictatuur terechtgekomen. Je hebt je mening hardop gegeven. Je
zit in de gevangenis en slaat twee beurten over.
53.
Er is een Bevrijdingsfestival. Je mag nog een keer gooien.
56.
Jouw vrijheid wordt bepaald door de speler links naast je. Mag je een keer gooien of moet
je een beurt overslaan?
58.
In onze Grondwet staat: je mag demonstreren als je het ergens niet mee eens bent.
Waarvoor zou jij willen demonstreren?
61.
Jij dacht dat je bijna vrij was? Mooi niet. Ga net zoveel stappen achteruit als je leeftijd.
62.
Wie steekt jaarlijks het bevrijdingsvuur aan?
63.
Vrijheid!

Klaar?
Bedenk bij de vragenvakjes nu je eigen vragen en laat jouw vrijheidsspel spelen door
twee anderen. Wie kan de meeste vragen goed beantwoorden?

Cultuurplein Noord Veluwe adviseert scholen op het gebied van cultuureducatie.
Kijk voor meer ‘Cultuur Thuis’ opdrachten op onze website:
www.cultuurpleinnoordveluwe.nl/cultuur-thuis

