Gouden munten-spel
Wat heb je nodig:
•

Kopieerblad

•

splitsing-kaartjes

•

schatkist-kaartjes
|wissel-kaartjes

•

stapeltjes kaartjes met de verschillende regels, gesorteerd op soort regel: startregels, beurtregels, schatkistregels, wisselregels.

Aantal spelers: 2
Spelduur: ±10 minuten
Doelgroep: groep 7-8
Doel van het spel: Wie aan het eind van het spel de meeste of juist de minste punten heeft, is de winnaar.
Rekendoelen
•
Bewerkingen
Voorbereiding
•
Download en knip alle spelregels uit (Kopieerblad: Gouden munten spelregels).
•
Download en knip alle wisselkaartjes uit (Kopieerblad
•
Download het speelbord op A3 formaat (Kopieerblad
Je speelveld is het leeg kopieerblad met het speelveld dat je op de website vindt. Hier leg je straks de splitskaartjes en de schatkist-kaartjes op. Zorg dat je alle dingen klaar hebt liggen die je nodig hebt. Bepaal samen met
hoeveel gouden munten je bovenaan in het speelbord begint. Schrijf dit aantal op.
Spelregels:
Iedereen krijgt 1 schatkist-kaartje. Leg alle start-regels op zijn kop zodat je ze niet kunt lezen. De jongste kiest 1
startregel. Kies de rest van de regels volgens het getrokken startregel-kaartje. De splitsing-kaartjes en schatkisten
worden op het speelveld geplaatst volgens beurt-regels en de schatkist-regels. Een schatkist-kaartje past onder
twee uitgangen aan het eind. Verwisselen van twee splitsing-kaartjes op het speelveld kan volgens de
wisselregels. Klaar met spelen?
Schrijf het aantal gouden munten in de vakjes van het speelbord.
Bepaal met de win-regels wie er gewonnen heeft.
Let op: geen mandjes (gedeeltelijk) op elkaar
Kies een startregel

•

Leg alle spelregels per soort op zijn kop en trek er 1 zonder te kijken. Trek ze om de beurt, de oudste
mag eerst.
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•

Les alle spelregels met de tekst naar boven. Spreek samen af met welke spelregel van elke soort je gaat
spelen.

•

Leg alle spelregels met de tekst naar boven. Kies om beurten 1 spelregel uit totdat je alles hebt gehad
(jongste eerst)

Splits-kaarten**-regels**

•

Alle splits-kaartjes in het midden leggen zo dat je ze kunt lezen. Je pakt 1 splits-kaartje als je aan de
beurt bent

•

Alle splits-kaartjes liggen op zijn kop. Je pakt 1 splits-kaartje als je aan de beurt bent.

•

Alle splits-kaartjes liggen in het midden zodat jullie ze allebei kunnen zien. Voordat je gaat spelen
verdeel je eerst alle splits-kaartjes door er om beurten 1 te pakken totdat ze op zijn. De jongste mag
eerst pakken. Je houdt de splitskaartjes bij je, maar de ander kan ze nog steeds bekijken.

•

Alle splits-kaartjes liggen op zijn kop in het midden. Voordat je gaat spelen verdeel je eerst alle splitskaartjes door er om beurten 1 te pakken totdat ze op zijn. De jongste mag eerst pakken. Je houdt de
splitskaartjes bij je zodat de ander ze niet kan zien.

Wissel-regels

•

Aan het begin krijg je allebei 1 wisselkaart. Je kiest zelf of je hem wilt gebruiken of niet. Je mag je
wisselkaart tot het eind bewaren en dus ook gebruiken bij de laatste beurt. Speel je je wisselkaart, dan
mag je geen nieuwe splitskaart op het spelbord leggen of een mandje plaatsen of verplaatsen.

•

Aan het begin krijg je allebei 1 wisselkaart. Je kiest zelf of je hem wilt gebruiken of niet. Ja mag je
wisselkaart niet gebruiken bij de laatste beurt. Speel je je wisselkaart, dan mag je geen nieuwe
splitskaart op het spelbord leggen of een mandje plaatsen of verplaatsen.

•

Jullie spelen het spel zonder wisselkaarten.

Schatkist**-regels - Hier was je gebleven.**

•

Per beurt kies je of je een kaartje leggen of mandje leggen / verplaatsen

•

Aan het eind pas de mandjes leggen (wie eerst?)

•

Twee keer in het spel mandje verzetten

•

1 keer in het spel mandje verzetten

•

Aan het begin mandje al klaarleggen

•

Mandje niet op het laatst verzetten

win-regels:

•

Degene met de meeste gouden munten in zijn mandje is de winnaar

•

Degene met de minste gouden munten in zijn mandje is de winnaar

Tips voor het stellen van vragen tijdens het spelletje
•
Welke regel is belangrijk?
•
Maakt het voor het spelen veel uit wat de winregel is?
•
…
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