Werkwoordenspel groep 8 (2-3 spelers)
Knip de kaartjes hieronder los en plak ze eventueel (om prettig te spelen) op lege speelkaarten (te bestellen via bijvoorbeeld deze link: http://www.aduisknutselen.nl/blanco-speelkaarten-6,5-x-10-cm,-36-kaarten-art602456.aspx ).
Spelregels:
-

de gever geeft iedere speler 6 kaarten;
de persoon na de gever (speel met de klok mee) begint;
wie aan de beurt is, mag 2 of meer kaarten die bij elkaar horen, op tafel leggen;
je mag ook een kaart aansluiten bij wat reeds op tafel ligt;
wie niets op tafel kan leggen, moet een kaart kopen;
een gekochte kaart, mag je niet direct neerleggen;
je hebt gewonnen, als jij als eerste van je kaarten af bent!
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