
Dilemma kaartjes
Geen letters kennen

of

Geen cijfers kennen

Nooit meer chips mogen 
eten

of

Nooit meer snoep mogen
eten

Zou je liever gedachten
kunnen lezen

of

Onzichtbaar willen zijn?

Al je kleren zijn 3 maten
te klein

of

Je zegt alles 2 keer

Wanneer je loopt, houd je
altijd een dienblad vast

of

Je moet op al je eten 
sabbelen

Je kunt geen klok meer
kijken

of

Je moet elk uur vertellen
hoe laat het is



Je moet al je eten 
koekhappen

of

Je moet altijd op stelten 
lopen

Je moet elke deur met
je mond openen

of

Je praat altijd door een
megafoon 

Je moet elk lied dat je 
hoort, meezingen

of

Je loopt altijd met een 
rol wc-papier in de hand

Je hebt altijd slechte
wifi

of

Je  moet altijd je schoenen
aanhouden

Je mag een nieuwe wet
invoeren

of

Je hebt een dag
extra weekend

Je woont in een 
spookhuis

of

Je slaapt een maand
buiten



Iedere dag hetzelfde
grapje horen

of

Nooit meer een grapje
horen

Het is altijd heel koud
buiten

of

Het is altijd heel warm
buiten

Je hebt een telefoon
van 1,60 meter

of

Je hebt geen telefoon

Al je kleding jeukt
altijd

of

Je  mag alleen nog maar 
ondergoed dragen

Iedereen die je  tegenkomt
weet wat je denkt

of

Je kunt niet meer denken

Altijd natte sokken

of

Elke dag een frikadel als
ontbijt



Zou je liever onzichtbaar
willen zijn

of

Alleen maar kunnen 
vliegen

Je loopt altijd achteruit

of

Je zweet elke minuut
van de dag

Je moet elke dag een 
ballon opblazen

of

Je moet elke dag je 
fietsband oppompen

Levenslang douchen met
een tuinslang

of

Op elke wc, een leeg
wc-rolletje aantreffen

Geen televisie meer 
mogen kijken

of

Geen telefoon meer 
mogen gebruiken

Elke dag op de foto 
worden gezet

of

Geen foto's meer kunnen
maken



Er staat altijd een
spotlight op je gericht

of

Je bent een dag
onzichtbaar

Elke dag op schoolreisje

of

Een tropisch zwembad
op het schoolplein

Op school is er elke
week luizencontrole

of

Je moet elke week een
spreukbeurt houden

Elke dag om 06:00 uur
opstaan

of

Elke avond om 22:00 uur
naar bed

Alleen nog maar cola
drinken

of

Als beleg suiker op
je brood

Je mag een dag van je
leven opnieuw beleven

of

Alles gratis meenemen 
uit de supermarkt



Je verwart suiker altijd 
met zout

of

Je verwart links altijd
met rechts

Als je in de rij staat, moet 
je een polonaise doen 

of

Elke maand gaat er een
confettikanon af in huis

Alles wat je laat vallen
raak je voor altijd kwijt

of

Je moet altijd een 
baksteen meeslepen 

Je praat als een 
navigatiesysteem

of

Je kunt alleen 
brabbelen

Je kunt een jaar lang 
alleen maar ja en nee 

zeggen

of

Je veters zitten een jaar
lang aan elkaar vast

Je moet elke dag iets 
van de grond eten

of

Je eet voor de rest van
je leven patat



Je moet elke dag 
kinderpostzegels verkopen

of

Je fietst elke dag in
de regen

Je neemt altijd een kliko
mee naar de supermarkt

of

Je vergeet altijd geld mee te
nemen naarde supermarkt

Je mag één keer gratis
naar de maan reizen

of

Je mag altijd gratis met
de trein reizen 

Je begint te huilen als
je honger hebt

of

Je wordt 's ochtends 
gewekt door een haan

Je kunt alleen zien 
in het donker

of

Je ziet alles in de
kleur groen

Je moet de hele dag aan
een stuk door praten

of

Je verslikt je bij iedere
slok die je neemt


