
Dag leerkracht,
Dag eerstecommuniecatechist,
Dag parochieverantwoordelijke,
Dag voorstapper,

graag stellen wij u voor:

Stapperdestap!
een spel dat gebaseerd is op Met Juul In de Wolken! het werkboekje voor een ongedwongen eerstecommunie
voorbereiding, van René De Decker (zie www.eenfijnedag.be/juul).
Juul, onze ervaren en deskundige gids, leidt ons, deze keer in spelvorm, naar de ‘grote dag’. 

Zowel in de tekeningen als in de opdrachten van het spel vind je de acht thema’s uit Met Juul In de Wolken! 
terug:

1. Iedereen welkom, 
2. Jezus wijst de weg, 
3. Fouten maken mach, 
4. Je bent niet alleen, 
5. Dankjewel, 
6. Delen, 
7. In de wolken, 
8. Doe zo voort.

Maar... werk je niet met het werkboekje Met Juul In de Wolken!? 
Geen nood! Laat Juul zich dan eerst maar eens voorstellen aan de kinderen. Doe dat aan de hand van het 
blad dat je ook in deze speldoos vindt. Juul zal maar wat blij zijn dat hij ook jullie mag meenemen op zijn weg...

Doelen
Doordat in Stapperdestap! een aantal opdrachten zitten die inhoudelijk aansluiten bij  de eerstecommunie
voorbereiding Met Juul In de Wolken! wordt bij dit spel ook een aantal (leerplan)doelstellingen beoogd, o.a.:
 kinderen worden vindingrijk  in het goede dat zij voor anderen kunnen doen en betekenen.
  kinderen zijn blij en dankbaar voor het goede dat zij ondervinden, en ze drukken dit op een eigen 

manier uit.
 kinderen beseffen dat ze veel goede dingen doen, maar dat ze ook fouten maken.
 kinderen weten en ondervinden dat ze ook mét hun fouten door mensen bemind worden.
 kinderen zijn bereid om goed te maken wat fout was.
 kinderen kennen voorwerpen die gebruikt worden in de eucharistie.
 kinderen leren de verschillende elementen van de eucharistie kennen vanuit de betekenis: brood en 

leven delen met mensen en met Jezus.
  kinderen kunnen het begrip ‘delen’ toepassen op hun eigen leven.
  kinderen ontdekken de houding van Jezus via een verhaal (De goede herder) uit de Bijbel.
  kinderen zien hun eerste communie als een belangrijk feest in de katholieke gemeenschap.
  kinderen spreken op hun manier met God.
  kinderen maken het kruisteken.
  kinderen bidden Het Onze Vader.
  kinderen beleven hun waardering voor hun medeleerlingen door samenwerking in het spel.
 ...

Wat vind je in de speldoos?
  vier pionnetjes van verschillende kleur
  een dobbelsteen
  de opdrachtenbundel voor het spel met voorstapper
  de gelamineerde opdrachtenkaart op niveau van de kinderen
  het spelbord Stapperdestap!



Het spel
Dit spel is een opdrachtenspel. Wanneer de kinderen in een bepaald vak staan, dienen ze een opdracht 
uit te voeren. 
Sommige opdrachten sluiten inhoudelijk aan bij de voorbereiding op de eerste communie, andere zijn 
heel algemeen of ludiek.

Je kan het spel op twee manieren (laten) spelen:
1  een groepje kinderen (maximum vier) speelt het spel, samen met een begeleider  een ‘voorstapper’. 

De voorstapper speelt niet mee, maar geeft de opdrachten (zie opdrachtenbundel bij het spel) en 
begeleidt het spel.

2  een groepje kinderen (maximum 4) speelt het spel, zonder voorstapper. De kinderen lezen zelf de 
bijhorende opdrachten die op hun niveau uitgeschreven staan op een (gelamineerde) opdrachtenkaart.

Bij beide manieren van werken is het raadzaam om vooraf met de kinderen de spelregels te bespreken.

Spelregels
  De volgorde van de spelers wordt bepaald door het werpen van de dobbelsteen. Wie eerst 6 werpt, 

mag starten. Wacht tot je de volgorde van de spelers kent, vooraleer je begint te spelen.
  De opdracht wordt enkel uitgevoerd door de speler wiens pion op dat moment op dat vakje staat, tenzij 

anders vermeld.
  Men moet precies 63 bereiken om het spel te beëindigen. Wie bv. op 61 staat en 5 werpt, moet terug 

naar 60 (61 + 2 – 3).
  Er mogen meerdere spelers op hetzelfde vakje staan.
  Wanneer het spel gespeeld wordt met een voorstapper, dan speelt die niet mee.
  Indien de opdracht een kennisvraag is, dan mag de voorstapper, indien nodig, helpen om tot het juiste 

antwoord te komen.
  Bij het spel dat zonder voorstapper gespeeld wordt, zijn er vakjes waar geen opdracht bij hoort. De 

speler mag dan gewoon zijn volgende beurt afwachten.

WAAR EN WANNEER SPEEL JE STAPPERDESTAP!?

In een voorbereidende parochiale bijeenkomst voor de ouders van de eerstecommunicanten
Vele parochies maken er een goede gewoonte van om enkele weken voor de eerste communie de 
ouders en de eerstecommunicanten uit te nodigen naar één of meer voorbereidende bijeenkomsten. 
Terwijl de ouders samen zitten voor een ‘serieuze’ vergadering, kunnen de eerstecommunicanten in 
een ander lokaal, zich in groepjes verdelen, en onder leiding van enkele voorstappers Stapperdestap! 
spelen.

In de huiskring
Geef, tijdens de voorbereidingsweken op de eerste communie, het spel mee naar huis. Zorg dat alle 
kinderen eens aan de beurt komen om het spel mee te nemen.

In de klas
Wens je in de klas het spel te laten spelen met voorstappers, dan kun je daarvoor zesdeklassers vragen.
Speel het spel als afsluiting van een schooldag of als slot van een eerstecommunievoorbereidingsles.

Zo kan het ook
Gebruik het spelbord van Stapperdestap! als aftelkalender. Het spelbord wordt een negental weken 
(63 dagen) voor de eerste communie opengelegd op een tafel in de klas. Werk met één pion en verplaats 
die iedere dag één vakje vooruit. De bijhorende opdracht wordt uitgevoerd, door het kind dat de pion 
verplaatste.

Veel fijn plezier met Stapperdestap!
Erik Dassonneville


