
Pakjesavond voor KiKa  
 
Speciaal voor 5 december presenteren wij het  
KiKa-pakjesavond-dobbelspel! 
 
Hierbij vind je de spelregels voor het spel: 
  
Zorg ervoor dat iedereen 3 à 4 (kleine) cadeautjes 
meebrengt. Daarnaast zorg je voor een dobbelsteen, 
(kook)wekker, pen, papier en print je de spelregels uit. 
Veel plezier!   
 
1e ronde 
 
De jongste speler mag beginnen met dobbelen, daarna speel je verder met de klok mee. Het 
aantal ogen op de dobbelsteen geeft aan welke actie de speler moet uitvoeren. Speel totdat 
alle cadeaus zijn uitgepakt en verdeeld. Zijn de cadeaus op? Dan mag alles uitgepakt 
worden en gaat ronde 2 van start! 
 
Gooi de dobbelsteen en kijk wat je moet doen: 
 

1. Pak een cadeautje, maar pak deze niet uit 
2. Alle cadeaus naar rechts verplaatsen 
3. Pak een cadeau en pak deze uit 
4. Alle cadeaus aan een willekeurig iemand geven, deze persoon moet nu een keer 

extra dobbelen. Het aantal ogen dat hij/zij gooit is het bedrag dat gedoneerd* moet 
worden aan KiKa. Je krijgt natuurlijk niet voor niets alle cadeautjes!   

5. Pak één cadeau uit als je er één hebt 
6. Pak een cadeautje, maar pak deze niet uit 

 
2e ronde  
 
Zet een wekker (tussen de 20-30 minuten). 
 
Gooi de dobbelsteen en kijk wat je moet doen: 
 

1. Ruil met iemand een cadeau en doneer* € 5,00 aan KiKa.  
2. Geef een cadeau aan iemand anders 
3. Laat iemand één cadeau aan iemand geven (niet aan jezelf) 
4. Ruil met één iemand alle cadeaus in jouw bezit 
5. Schuif allemaal een plek op naar rechts (en laat de cadeaus liggen), wil je niet 

schuiven? Doneer* dan € 5,00 aan KiKa (zo stel je misschien wel jouw cadeautjes 
veilig). De rest schuift door en slaat één plaats over.  

6. Pak bij iemand een cadeau weg 
 
Gaat de wekker af? Dan is het spel afgelopen en krijg je de cadeautjes die je op dat moment 
in jouw bezit hebt. Wellicht moet er ook nog wat financiële afwikkeling plaatsvinden… Zorg 
ervoor dat jouw medespelers zijn of haar donaties overmaken aan KiKa*. Een hele fijne 
avond en alvast ontzettend bedankt voor de steun aan KiKa!  
 
* www.kika.nl/doneren 


