
       

 

      Je gaat een                        spelen! 
 

Je hebt nodig: 

 

een stippen-dobbelsteen 

 
 

een dobbelbakje 
Dobbelen geeft geluid! 
Pak een bakje en leg er een stukje stof in. 
Dobbel in het bakje. 
Merk je hoe stil het dobbelen gebeurt?  
 

 

fiches in 2 kleuren 
Dopjes, legoblokjes, enz kunnen ook! 

 

 

een                                 speelkaart 

 

  

   

  Spelregels:  
 

 Je speelt een                              met 2 spelers. 

 Kijk éérst goed naar de opdracht van de rekenstraat. 
Je vindt de opdracht linksonder op de speelkaart.  

 Je beslist samen:  

o wie er mag beginnen (b.v. de speler met de hoogste worp) 

o met welke kleur fiches je speelt 

    

Nu kan het spel beginnen! 

 Speler 1:  

o dobbelt en bepaalt de uitkomst van de worp 
o gaat op het speelveld op zoek naar de uitkomst van de worp 

o legt een fiche op het vakje met de juiste uitkomst 

 Nu is speler 2 aan de beurt en doet precies hetzelfde. 

 Zo spelen jullie om de beurt. 

 Als je in het speelveld de uitkomst niet meer kunt vinden gaat je beurt voorbij. 

 Winnaar is de speler die het eerst een                            (4 op een rij) heeft! 

 Een rekenstraat mag horizontaal, verticaal en diagonaal (schuin) gelegd 

worden. 

 

Tips: 

 Speel slim: Zorg dat je zelf een straatje kunt maken én je tegenspeler niet! 

 Probeer ook eens: 3 op een rij, 5 op een rij, of maak een pleintje (2x2). 

 Als je de zoektijd kort wilt houden, kun je bijvoorbeeld een zandloper inzetten. 

 Heb je vragen of wil je meer weten over Rekenstraat? Neem dan gerust 

contact met ons op via www.reken-huis.nl. We helpen je graag! 

 

Veel plezier met                            ! 

http://www.reken-huis.nl/
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