
Ken je de Familie Stapel al?
Op een zonnige lenteochtend wil de familie 
Stapel gezellig met de ballon en de bal 
buiten spelen. Zou de speelgoedkist niet 

goed dicht hebben gezeten? Want 
de wind heeft vannacht alle 

spullen hoog in de 
boom geblazen. 

Help de ouders en kinderen om op 
elkaars schouders te klimmen 
en alles te verzamelen voordat 
de zon ondergaat.

Marleen van Hoornyck

Gratis uitbreiding
Bekijk alle spellen van Sunny Games op 

www.sunnygames.nl/spellen

Hou je van een grote uitdaging? 

Iedere keer als een tijger dieren heeft laten 
schrikken, draai je de tijger weer dicht. 

De tijgers gaan dus nooit het spel uit! 

Er zijn nieuwe dieren in de Zoo! De 2 panda’s en 
de papagaai komen ons helpen. Terwijl de tijgers 
het ons moeilijker maken op hun manier. Schud 
de 5 extra kaartjes door de rest van de kaartjes. 
Leg de kaartjes neer zoals je wilt. Je mag ook 
plekken open laten als jullie dat willen.

Heb je een tijger gedraaid?
De tijger laat de dieren schrikken, maar minder hard dan de 
leeuw: Alleen de dieren die het dichtst bij de tijger zijn, 
vluchten weg. Ze springen over andere dieren heen. Neem 
4 keer 1 kaartje dat dicht bij de tijger ligt en leg het op een 
open plek in het speelveld, weg van de tijger. Daarna haal je 
de tijger uit het spel.

Heb je een panda omgedraaid?
Als je een panda hebt omgedraaid samen 
met een klein dier, leg ze dan samen voor 
je neer. De panda beschermt en koestert 
het kleine dier. Ze schrikken niet voor 
de leeuw of tijger. Let goed op wanneer 
het broertje/zusje van het kleine dier 
verschijnt, want dan mag jij hen samen 
naar huis brengen. Daarna gaat de 
panda uit het spel.

Als je een panda omdraait samen met een papegaai, leeuw, 
tijger of directeur of andere panda, dan draai je de panda 
weer dicht.

Heb je de papegaai omgedraaid?
Leg deze dan boven het pad van de directeur, 
bij de laatste boom. Als de directeur daar 
aankomt, beslissen jullie samen wat de 
papegaai gaat doen: een praatje maken met 
de directeur of een rondje vliegen boven de 
Zoo. Daarna gaat de papegaai 
uit het spel.

Praatje maken met de directeur
Zet de directeur één stapje naar achter om naar de papegaai 
in de boom te kijken.  

Rondje vliegen boven de dierenuin
Je mag drie kaartjes bekijken en terug omdraaien. 

Vind je Memory-spellen leuk?
Dan is Geheime Gang ook zeker iets voor 
jou! Samen speel je de detectives en 
proberen jullie erachter te komen welke 
schatten de dieven verstopt hebben. 

Maar wees 
snel, want om 
middernacht 
komen ze hun buit 
halen. Weten jullie te raden 
wat ze hebben verstopt?
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