
Het Grote Tandenspel 
     Handleiding 
Inhoud
> Spelbord: in 4 delen

> Vragen voor volwassenen (15 per kleur)

> Vragen voor kinderen (15 per kleur, 14 rode)

> 3 Dobbelstenen en 12 pionnen

> Materiaal voor doe-opdrachten: genummerd voor volwassenen en voor kinderen (Map 1)

> Visuele weergaven van vragen van WGC Gent (Map 2)

Spelregels
Voor een spel van anderhalf uur, werk met maximum 7 spelers(groepen).

Gooi met de 2 dobbelstenen en zet het aantal stappen vooruit. 

Beantwoord de gekleurde vraag of doe de opdracht. Op de pijlen hoef je niets te doen. 

Bij een juist antwoord mag je 1 stap vooruit, bij een fout antwoord 1 stap achteruit.

De volgende gooit met de dobbelstenen.

Diegene die als eerste de mond bereikt, is gewonnen.

 TIPS
 Voor een sneller spel: gebruik 3 dobbelstenen i.p.v. 2

 of neem 3 stappen vooruit bij een juist antwoord en

 1 stap achteruit bij een fout antwoord

Verschillende versies van het spel
Variëer met de volgorde van de vragen naargelang de groep waarmee  
je het spel speelt. 

Voor een basiskennis versie, leg volgende vragen bovenaan (volwassenen)
> Wat zit er in de mond (groen): 4, 5, 3, 13, 14, 10

> Voeding (paars): 5, 8, 9, 11, 1, 2, 4, 14, 15 

> De Tandarts (rood): 2, 3, 12, 9, 1, 11, 13

> Hou je mond gezond (oranje): 1, 3, 4, 6, 11, 8, 9, 10, 13, 15

> Weetjes (geel): 9, 13, 4, 5, 6, 8, 12

> Doe-opdrachten: 1, 2, 5, 7, 10, 4, 13, 6, 8, 15 



Voor een anderstalige groep, leg volgende vragen bovenaan (volwassenen)
De vragenkaartjes met een wit stickertje rechts onderaan hebben een bijhorende visuele weergave.

> Wat zit er in de mond (groen): 3, 4, 5, 8, 13

> Voeding (paars): 1, 5, 8, 11

> De Tandarts (rood): 2, 3, 8, 

> Hou je mond gezond (oranje): 2, 4, 7, 9

> Weetjes (geel): 1, 9, 12

Vragen over kinderen (volwassenen)
> Wat zit er in de mond (groen): 1, 6, 8, 9, 11, 15

> Voeding (paars): 10

> De Tandarts (rood): 5, 7, 8

> Weetjes (geel): 2, 5, 7, 14, 15

Materiaal doe- opdrachten
V= versie volwassenen, K=versie kinderen

Vraag Wat + tips
Algemeen 1 A4 Wanneer doet een gaatje pijn? 

TIP: Gebruik deze kaart om uit teleggen waarom een jaarlijks bezoek aan de tandarts  
zo belangrijk is
Je voelt een gaatje zelf pas als het redelijk diep is. De tandarts kan een klein gaatje wel zien  
en snel, pijnloos en goedkoper herstellen.
Het kost meer als je lang wacht. De behandeling wordt moeilijker en duurder en het remgeld  
wordt verhoogd.

V1/K1 1 tandenborstel met 1 tube tandpasta
V2/K2 1 Gebitsmodel + 1 grote tandenborstel 

A4 3B’s poetsroutine: 1 ivorenkruis.nl + 1 glimlachen.be
TIP: Op de website van glimlachen.be vind je instructiefilmpjes voor zowel kinderen  
als volwassenen

V3/K3 1 Tandfloss + 1 Fotokaartje invorenkruis.nl
V4/K4 2 tandenborstels (medium / hard)
V5/K5 1 Zandloper 2 minuten 

1 gebitsmodel + 1 grote tandenborstel (V2/K2)
V4 1 tandfloss op een stokje, 1 interdentale rager (borsteltje) + 1 tandfloss
V7/K6 5 zuurtegraad dranken – foto’s
V8/K7 1 tandenborstel met ruw achtervlak en 1 tongschraper
V9/K8 A4 delen vd. tand – 1 fiche en 1 oplossingenkaart
V10/K9 8 vorming van gaatjes prentjes +  1 A4 vorming van gaatjes oplossing
V11/K10 10 woord en uitleg – kaartjes
V12/K11 1 vingertoptandenborstel (baby)
V13/K12 2 tandenborstels (ronde kop, zachte haren / hoekige kop, harde haren)
V14/K14 1 tandenborstel met 1 tube tandpasta (V1/K1)
V15/K13 1 A4 Fotokaart suiker


