Knutzzel-8 Stad-land-rivier
Doel van de les:
Je speelt samen een gezelschapsspel.
Zo leer je met verliezen en winnen om te gaan.
1.
2.
3.
4.

Kijk eens op internet hoe het spel ‘stadland-rivier’ gespeeld wordt.
Je schrijft de spelregels van het spel op.
Je maakt of verzamelt alle materialen om
het spel te spelen.
Speel het spel minimaal met 2 spelers,
maar het is ook leuk om het spel met het
hele gezin te spelen.

 Pennen en papier
 Een zelfgemaakt lettertol (of een krant)
 Spelregels van het spel

Het is leuk om dit spel met het
hele gezin te spelen. Bijvoorbeeld
jij met je moeder en je broertje of
zusje met je vader.

WERKBLAD
1. Zorg dat elke speler een papier en een pen heeft.
2. Zorg voor een LETTER-tol (die kun je zelf maken) of een krant waarin je letters kunt
prikken.
3. Bepaal van tevoren hoeveel rondes je gaat spelen.

De spelregels
4. Wat zijn de spelregels voor dit spel? Die noteer je op een blaadje en vertel je aan
de spelers voordat het spel begint.
Denk aan:
 Met hoeveel categorieën speel je het spel? (4 of 6).
 Verzin met alle spelers de categorieën en zet die onder elkaar op je papier.
 Prik of tol een letter waarmee je woorden verzint. Bedenk wie mag
beginnen.
 Wanneer stopt het spel? Als iemand bij elke categorie een woord heeft? Of
na 5 minuten? Of….?
 Hoeveel punten heb je als je een woord hebt wat niemand anders heeft? (2
of 5 of ….)
 Als 1 tegenspeler hetzelfde woord heeft hoeveel punten krijg je dan? (1 of 2
of …?)
 En als nog meer spelers hetzelfde woord hebben, krijg je dan nog ene punt?
 En de winnaar is….. ? bepaal je dat na elke ronde of na een aantal rondes?

Namenlijstje
5. Een voorbeeld van een lijstje zie je hieronder. Je kunt het lijstje bijvoorbeeld op
een computer maken, maar je kunt de spelers ook een leeg vel papier geven
waarop iedereen de afgesproken categorieën noteert.

Letter-tol
Plak de lettertol op een stuk karton (ik heb een wijndoosje gebruikt). De pijl op een
dun stuk karton. Die zet je met een splitpen vast.

