Begin- en eindpunten

In het sprookjesbos

Blauw - De kleine zeemeermin wil naar het kasteel
Roze - Hans en grietje zoeken naar het snoephuisje
Groen - De ijskoningin gaat naar het ijspaleis
Oranje - Kleinduimpje wil naar de reus
Geel - De pompoen verandert in een koets

Voor kinderen tot en met c.a. 7 jaar, min. 2 en max. 5 spelers.
Dit spelzeil is ontwikkeld op basis van het boek In het sprookjesbos,
natuurbelevingactiviteiten voor jonge kinderen.
Je kunt dit spel op twee manier spelen:

Versie 1 Plaatjes als gebeurtenissen
1 gebruikt de plaatjes in de cirkels als gebeurtenissen
2 of gebruik de plaatjes in de cirkels met de vraagkaartjes
Spelregels
Elke speler kiest een pion en zet hem op een beginpunt
binnen de cirkel. De pionnen moeten een ronde over het
spelzeil maken om van hun begin- naar hun eindpunt te
komen. De spelers gooien om beurten met
de dobbelsteen en verplaatsen hun pion het juiste aantal
stapjes vooruit (met de klok mee). Wie het eerst zijn of haar
eindcirkel bereikt, heeft gewonnen! Daarna kan het spel
stoppen of kan de rest van de spelers doorgaan.
Tip: laat kinderen zelf een sprookjes-pion maken
bijvoorbeeld van een wc-rolletje!

Als een speler op een grotere cirkel met een plaatje komt
gelden de volgende regels:
Bij: je ziet een mooie bloem, doe 1 stap vooruit
Vogeltje: je kan vliegen, doe 1 stap vooruit
Heks: je bent geschrokken, doe 1 stap terug
Taart: je bent jarig, doe 2 stappen vooruit
Grote boze wolf: de wolf blaast omver, doe 2 stappen terug

Versie 2 Plaatjes met vraagkaartjes
Als een speler op een grotere cirkel met een plaatje komt mag
de speler een vraagkaartje beantwoorden. Er zijn doevragen,
denkvragen en praatvragen. Voor kinderen ouder dan 7 jaar
zijn er plusvragen. Alle vragen zijn gericht op natuurbeleving,
zintuigen en sociale vaardigheden.
De vraagkaartjes zijn gratis te downloaden op

www.inhetsprookjesbos.nl
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