Doeblad

Wat voor moppentapper ben jij?

Het is 1 april. Je hebt de ideale grap bedacht:

Je mag een nieuwe sport kiezen van je ouders.

A. Je verwisselt de hondenbrokjes met de favoriete
koekjes van je vader.
B. Je maakt een nepdrol van peperkoek en legt die voor
de slaapkamer van je ouders.
C. Je doet doorzichtig plastic over het toilet. Dat wordt
een natte boel!
D. Je doet niets. Je vindt het niet leuk om mensen zo voor
de gek te houden. Jij duikt liever in een puzzelboekje.

A. Je kiest voor dressuur, want je houdt van paarden.
B. Je wilt moddersnorkelen.
Dan weet je hoe een varken zich voelt.
C. Je gaat hordelopen en verheugt je nu al op de
struikelpartijen.
D. Je kiest voor een denksport: schaken.

Als jij iets anders zou mogen zijn, wat zou dat
dan zijn?
A.
B.
C.
D.

een dolﬁjn
een stinkdier
een pleister
een doolhof

Je moeder wil dat je boodschappen gaat doen.
Je verzint een smoes.
A. Je zegt dat je de dieren van de buren moet verzorgen.
B. Je zegt dat je buikpijn hebt en elke vijf minuten naar
de wc moet.
C. Je zegt dat je net van de trap bent gevallen.
D. Je zegt dat je veel huiswerk hebt en vraagt of je moeder
jou wil helpen.

Het is eindelijk tijd voor jouw spreekbeurt over:
A.
B.
C.
D.

gekke dieren en hun vermommingen.
hoe je dieren herkent aan hun drolletjes.
EHBO
Houdini en andere beroemde goochelaars.

Jouw school organiseert de wedstrijd: de beste
grappenmaker van het jaar.
A. Je schrijft je in en verzamelt de leukste moppen uit
jouw stapel moppenboekjes.
B. Jij mag dit jaar niet meedoen. Vorig jaar kon de meester
niet lachen om jouw vieze mop.
C. Samen met jouw vriend verzin je een clowns-act.
Hij kan vallen als de beste.
D. Je maakt een online quiz waar iedereen aan mee kan
doen.

Je moet een boekbespreking doen.
Je weet meteen welk boek je kiest.
A.
B.
C.
D.

Hoera, een mop!
Mr. Stink van David Williams.
Pas op, nog meer gevaar!
Een detective: Wie heeft het gedaan?

Wat is jouw favoriete mop?
A. De mop van de banaan die rechter werd.
B. De mop van het varkentje dat luiert in de kak.
C. De mop van tante Door die in de vinger van de
tandarts beet.
D. De mop van de framboos die blij is.

Hoe klinkt jouw lach?
A.
B.
C.
D.

Ik begin zachtjes, en ga dan steeds harder lachen.
Ik giechel met korte hikjes, de hele dag door.
Ik lach met heel lange uithalen.
Ik lach van binnen, en maak dus bijna geen geluid.
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Wat voor moppentapper ben jij?

Meeste A:
Je houdt van moppen over dieren. Dieren die op mensen lijken, die kunnen
praten of die rare dingen meemaken. Deze onthoud jij het beste. Als jij een
dierenmop tapt, hangen je vrienden aan je lippen. Heb je er echt zin in? Dan
imiteer je ook de dierengeluiden. Alle dieren komen zo tot leven door jouw
imitatie.

Meeste B:
Het maakt jou niet uit of de mop over dieren of mensen gaat. Als de mop maar
goed vies is. Het liefst maak jij grapjes over scheetjes of kak. Soms schud je
ze zelf uit de mouw. En trekt jouw vriend(in) een vies gezicht als jij de mop
vertelt? Dan lach jij het hardst!

Meeste C:
Jij houdt niet van moppen. Maar van lachen houd je wel. Je schiet in de lach
als iemand uitglijdt over een glad stuk ijs. Of tegen een paal op botst. Je weet
dat het niet netjes is, maar je kunt er niks aan doen. Het gegiebel komt van
binnenuit en is niet te stoppen. Natuurlijk kijk je eerst even of de pechvogel
niet echt gewond is.

Meeste D:
Jij bent geen echte moppentapper. Liever zet je jouw vrienden aan het denken
met een goed raadsel. Als ze de oplossing van jouw raadsel weten, hebben ze
jouw eeuwige bewondering. Maar meestal raden ze het niet, en dan lach jij in
je vuistje. Jij bent de enige echte raadsel-kampioen!
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