
Speelkaartjes 

Spelvariant 1: Weg ermee 

Voorbereiding 

• Gebruik alleen de kaartjes met de plaatjes 

• Leg 1 kaart in het midden, met het plaatje naar boven 

• Deel de rest van de kaartjes op, geef iedereen een stapel met de plaatjes naar 

beneden (Geef iedereen evenveel kaartjes) 

Doel 

• Zo snel mogelijk al je kaartjes kwijt zijn 

Spel 

• Iedereen draait zijn bovenste kaartje om en bekijkt deze 

• Je mag jouw kaartje op de stapel leggen, zodra je een eigenschap kunt noemen die 

jouw figuur en de figuur boven op de stapel gemeen hebben. 

• Je mag dit doen, zodra je daar kans toe ziet. 

• Zodra je een kaartje hebt weggelegd, pak je het volgende kaartje 

• MAAR: je mag NIET dezelfde eigenschap noemen als de eigenschap die net genoemd 

is toen de vorige kaart werd opgelegd, door wie dan ook. 

• Wiens stapel het eerst op is, heeft gewonnen. 

Voorbeeld 
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Speelkaartjes 

Spelvariant 2: Hebben! 

Voorbereiding 

• Gebruik alleen de kaartjes met de plaatjes 

• Geef iedereen 1 kaartje, met het plaatje naar beneden 

• Leg de rest van de kaartjes op één stapel in het midden, met de plaatjes naar boven 

Doel 

• Zoveel mogelijk kaartjes verzamelen 

Spel 

• Iedereen draait zijn kaartje om en bekijkt deze 

• Zodra je een eigenschap ziet die bij het figuur op jouw kaartje en het bovenste 

kaartje in het midden past, noem je die eigenschap  

• EN pakt het kaartje uit het midden. 

• Je legt dit kaartje nu bovenop jouw eigen kaartje en speelt verder met die nieuwe 

kaartje 

• Je mag dit doen, zodra je een mogelijkheid ziet 

• MAAR je mag niet dezelfde eigenschap noemen die in de vorige beurt genoemd is 

• Dit gaat door, totdat de stapel in het midden op is 

• Degene met de meeste kaartjes wint het spel 

 

  



Speelkaartjes 

Oefening 1: Sorteren 

Voorbereiding 

• Geef de leerlingen een aantal eigenschapskaartjes en de hele stapel figuur kaartjes. 

Opdracht 

• Zoek bij elke eigenschapskaart zoveel mogelijk figuurkaartjes. 

Voorbeeld 

  



Speelkaartjes 

Oefening 2: Slinger 

Voorbereiding 

• Geef de leerlingen alle figuurkaartjes. 

Opdracht 

• Maak zolang mogelijke slinger van de kaartjes.  

• Twee kaartjes komen achter elkaar, door een gemeenschappelijke eigenschap van de 

twee figuren te benoemen. 

• Je mag niet twee keer dezelfde eigenschap gebruiken in de slinger. 

Voorbeeld 

 

 

 

  



Speelkaartjes 

• Bedenk en beschrijf je eigen spel of oefening met deze kaartjes 

• Probeer het uit! 

 


