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Tel je geld spel
Twee of meer personen

Wat heb je nodig?
-

Het ‘Tel je geld’ speelbord

-

Zoveel mogelijk muntjes van 1, 2, 5, 10, 20 en 50 cent

-

Dobbelsteen

-

Voor iedere speler een pion

-

Pen en papier

Hoe speel je dit spel?
1. Print het speelbord en leg in ieder vak tussen ‘Start’ en ‘Einde’ een aantal muntjes.
2. Zet in het vak ‘Start’ de pionnen van de spelers.
3. Iedere speler gooit één keer met de dobbelsteen. Wie het hoogste aantal ogen heeft
gegooid, mag beginnen.
4. Speler A gooit met de dobbelsteen. Als speler A vier heeft gegooid, zet hij met zijn pion
vier stappen.
5. Speler A pakt de muntjes die in het vak liggen waar hij nu staat pak en telt de waarde
van de muntjes bij elkaar op. Hoeveel geld heeft hij? Schrijf het bedrag op het blaadje.
6. Speler B is aan de beurt en gooit met de dobbelsteen. Als speler B twee gooit, zet hij met
zijn pion twee stappen.
7. Speler B pakt de muntjes die in het vak liggen waar hij nu staat en telt de waarde van de
muntjes bij elkaar op. Hoeveel geld heeft hij? Schrijf het bedrag op het blaadje.
8. Speler A is weer aan de beurt:
- Hij gooit met de dobbelsteen,
- Zet het aantal stappen dat hij gegooid heeft,
- Pakt het geld in het vak waar hij nu staat,
- Telt het geld bij elkaar op en schrijft het bedrag bij zijn naam op het blaadje.
9. Zo speel je het spel verder totdat iedereen bij ‘Einde’ is. Wie het meeste geld heeft
gepakt, heeft gewonnen!
Als er geen geld meer in een vak ligt, omdat iemand anders daar al is geweest, heb je pech en is
het wachten op de volgende beurt..
Veel plezier!

