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Even een potje… 

Woordenschat 

Let op: houd kleine voorwerpen altijd buiten bereik van kleine kinderen! 

 

Aantal spelers 

2-3 spelers (gebruik 1 thema) 

4 spelers (gebruik 2 thema’s) 

 

Nodig: 

- 1 dobbelsteen; 
- Voor elke speler 1 pion en 20 fiches; 
- 20 uitlegkaarten en 20 begripskaarten per thema (groep 4: minder); 
- 4 hoekkaarten. 

 

Vooraf 

Leg de hoekkaarten op 4 hoeken. Schud de begripskaarten en leg deze tussen de hoekkaarten, zodat er een vierkant ontstaat. 

Schud ook de uitlegkaarten.  

Geef elke speler 5 uitlegkaarten (7 uitlegkaarten bij 4 spelers) en leg de rest van de stapel in het midden van het speelveld. 

Iedere speler plaats zijn pion op de start-hoekkaart en legt de uitlegkaarten open voor zich neer op tafel. 

 

Start 

Wie het hoogste gooit met de dobbelsteen, mag beginnen. 

Gooi met de dobbelsteen en verplaats je pion met de klok mee over de begripskaarten, zoveel stappen als de ogen van de dobbelsteen aangeven. Als je 6 gooit, mag je bovendien een uitlegkaart van de stapel pakken 
(zolang er nog kaarten liggen). Uitlegkaarten die je pakt, mag je altijd meteen gebruiken (als dat kan). 

Als je op een begripskaart komt waarvan jij de uitlegkaart hebt, leg je de uitlegkaart naast de betreffende begripskaart, aan de buitenkant van het speelveld. Vervolgens plaats je 1 van je fiches op de begripskaart. Je 
hebt nu 1 woordenschat. Je mag nog een keer gooien. 
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Als je op een begripskaart komt waar een andere speler al een woordenschat heeft, mag de andere speler een uitlegkaart naar keuze bij jou wegpakken.  

Als je op een begripskaart komt waar al een andere speler met zijn pion staat, mag je van die speler een uitlegkaart naar keuze wegpakken. 

Telkens wanneer je op of langs de start-hoekkaart komt, mag je een uitlegkaart van de stapel pakken. Dat kan totdat de stapel uitlegkaarten op is. Wanneer je op de start-hoekkaart komt, mag je altijd een uitlegkaart 
naar keuze aanleggen; natuurlijk wel bij het juiste begrip. 

 

Wanneer is het spel afgelopen? 

Zodra 1 van de spelers geen uitlegkaart meer voor zich heeft liggen, stopt het spel. Winnaar is degene, die op dat moment de meeste woordenschatten heeft.  

Als 2 spelers evenveel woordenschatten hebben, is degene met op dat moment de meeste uitlegkaarten voor zich de winnaar.  

Als toevallig het aantal uitlegkaarten ook nog gelijk is, is de speler/pion die zich het dichtst bij de start-hoekkaart bevindt, de winnaar. Het maakt niet uit vanaf welke kant. 

 

Het spel stopt ook, zodra een speler als eerste 10 woordenschatten heeft (20 bij 4 spelers). Deze speler is de winnaar. 
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