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Max de Kat Kleurmemory
Spelregels

Hoe maak je dit spel?

Doel van het spel

Print ieder plaatje drie keer, liefst
dubbelzijdig op dik papier, en knip ze
uit. Het is handig om ze op dik papier
uit te printen. Heb je dit niet, print dan
zeker de achterkant zodat de voorkant
niet doorschijnt

Probeer samen alle kaartjes in te kleuren en vooral om samen veel
kleur- en spelplezier te hebben!

Voorbereiding

Schud de kaartjes en leg ze in een vierkant van 6 bij 6. Draai er alvast
2 open. Degene die het meest van kleuren houdt mag beginnen.

Kaartjes draaien

In je beurt draai je 2 kaartjes open, waardoor er in totaal 4 kaartjes open
liggen. De kleur-regels zijn eenvoudig: als er 3 dezelfde plaatjes open
liggen, dan kleuren jullie samen deze 3 plaatjes. Je hoeft niet de hele
tekening te kleuren, zeker niet als jullie meerdere potjes gaan spelen. Leg
ze daarna dicht terug op dezelfde plek. Draai een nieuw kaartje open
zodat er weer 2 open liggen. Let op dat je geen gekleurde plaatjes open
draait! Op de achterkant van de spelregels kunnen jullie bijhouden welke
kaartjes jullie al hebben gevonden.
Als er niet 3 dezelfde plaatjes open liggen, dan kies je zelf welke 2 plaatjes
je weer dicht draait. Daarna is de volgende speler aan de beurt.

Einde van het spel

Jullie hebben het spel gewonnen als alle kaartjes gekleurd zijn! Daarvoor moeten jullie alle 12 setjes van 3 dezelfde
plaatjes hebben gevonden, zonder dat jullie teveel gekleurde kaartjes per ongeluk open draaien.
Het spel stopt eerder als op een moment in het spel 2 dezelfde plaatjes open liggen die al ingekleurd zijn.

Nog een keertje spelen?

Dat kan zonder opnieuw te hoeven printen! In de hoeken van de kaartjes staan symbolen die jullie kunnen gebruiken
voor de volgende 4 potjes. In jullie 2e potje kleur je het sterretje op een kaartje in, iedere keer als je een kaartje mag
kleuren. Zo kun je goed zien welke kaartjes jullie dit potje gekleurd hebben

Creatieveling?

Denk je een leuke variant te
hebben, waarin je samen kan
winnen en verliezen? Mail
deze dan naar:
jouke@sunnygames.nl als
je dat leuk vindt. We zijn
altijd benieuwd naar leuke
coöperatieve ideeën! We
mailen je daarom ook zeker
terug.

Ken jij Max de Kat al?
Vogel, muis en eekhoorn zijn op weg naar hun holletje
in de boom. Max de kat heeft honger en zit achter ze
aan! De spelers zorgen samen voor de kleine diertjes.
Max de Kat is een spannend strategiespel voor
kinderen van alle leeftijden. Ze overleggen met elkaar:
Welk diertje brengen we als eerste thuis? Wanneer krijgt
Max iets lekkers? En wat vind je ervan als Max tóch een
diertje weet te pakken?
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Handigheidje: houd in deze tabel bij welke plaatjes jullie dit potje al gekleurd hebben.
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