Beweeg Kwartet Bovenbouw
Spel uitleg:
-

-

Print alle kaarten (op dik papier of plak ze op karton) en knip ze langs de lijnen uit.
Zorg dat je de volgende spullen hebt: bal, springtouw, pan en iets kleins om mee te gooien,
stoel en een ballon. Als je iets niet hebt, mag je zelf iets anders verzinnen.
Wie kan de meeste kwartetten halen?
Als het spel begint deel je 10 kaarten uit aan de spelers die meedoen.
De jongste speler begint.
Je vraagt aan de tegenspeler: “Heb jij van…… (categorie)……? In plaats van te vragen beeld je
uit welke kaart je precies wilt. Bijvoorbeeld wil je van ROLLEN – zwarte ster – ROLLEN
VOOROVER, dan maak je een koprol voorover. Als de tegenspeler de kaart heeft moet hij die
geven en mag je nog een keer aan iemand iets vragen. Heeft een tegenspeler de gevraagde
niet, dan moet je een kaart van de stapel pakken en mag de volgende speler.
Heb je vier kaarten van dezelfde categorie, dan roep je “KWARTET” en leg je ze open op
tafel.
De speler met aan het einde van het spel de meeste kwartetten wint.
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