Snoepjes Spel
Het Snoepjes Spel oefent de aanvankelijke optel- en aftreksommen tot 10.
Koning Lekkerbek, Prins Jantje met het rotte tandje en Prinses Zuurtje. Zijn dol op snoepjes.
Koning Lekkerbek eet het liefst roze spekjes. Prins Jantje met het rotte tandje, kreeg zijn
rotte tandje van het eten van teveel snoep banaantjes en Prinses Zuurtje is dol op oranje
zuurtjes. Ook de classificatie wordt middels dit spel geoefend, daar je wel zuurtjes bij zuurtjes
kunt tellen, maar niet bij banaantjes.
Materiaal:
spelbord
spekjes, banaantjes en zuurtjes
per kind een kaart met 3 snoeppotten (roze voor spekjes, gele voor banaantjes,
oranje voor zuurtjes)
1 dobbelsteen
1 pion per speler
kladpapier
Spelbeschrijving:
Per kind dat meespeelt worden 10 spekjes op Koning Lekkerbek, 10 banaantjes op Prins Jantje en
10 zuurtjes op Prinses Zuurtje gelegd.
Elke speler krijgt eerst 5 spekjes, 5 banaantjes en 5 zuurtjes van de Koning, de Prins en de
Prinses. De spelers leggen deze op een rij in de juiste potten.
Om de beurt gooit elke speler met de dobbelsteen en verplaatst zijn pion zoveel plaatsen als de
dobbelsteen aangeeft. Komt een speler op een roze vakje, dan hoort de hierop aangegeven
opdracht (+ of -) bij Koning Lekkerbek. Komt een speler op een geel vakje, dan hoort de hierop
aangegeven opdracht bij Prins Jantje met het rotte tandje. Komt een speler op een oranje vakje,
dan hoort de hierop aangegeven opdracht bij Prinses Zuurtje. Staat er op een vakje het – teken
met een aantal, dan geeft de speler dit aantal snoepjes terug aan de Koning, de Prins of de
Prinses (afhankelijk van de kleur). Staat er op een vakje het + teken met een aantal, dan krijgt
de speler dit aantal snoepjes van de Koning, de Prins of de Prinses.
Telkens als er snoepjes bijkomen of afgaan, wordt ook de bijbehorende rekensom op een blaadje
genoteerd. Eventueel kan dit op een leitje, zodat de sommen eenvoudig weggeveegd kunnen
worden.
In de potten mogen maar maximaal 10 snoepjes gestopt worden. Moet je meer snoepjes krijgen,
dan kan dit niet. Je kan ook niet meer snoepjes terug geven dan je hebt. Zo kom je nooit boven
de 10 of onder de 0.
Als alle spelers het traject hebben afgelegd, is het spel uit. Hierna wordt er gekeken wie de
winnaar is van de spekjes, wie van de banaantjes en wie van de zuurtjes.
Wijs de spelers erop dat af en toe een snoepje lekker is, maar dat teveel snoep zeker niet
gezond is. Zo komen Koning Lekkerbek, Prins Jantje en Prinses Zuurtje ook aan hun bolle wangen
en heeft Prins Jantje zijn rotte tandje gekregen.

