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Uitdagend rekenspel met aangepaste speelkaarten, die de volgende basisvaardigheden activeren:
optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen
De doelgroep is leerlingen vanaf basisschool tot en met MBO4. We hebben dit ook namelijk getest bij MBO4
leerlingen, met veel speelplezier en zij gingen verder denken in strategisch leggen.
Door meerdere kaarten te gebruiken worden ook oudere kinderen uitgedaagd.

8–3=5

basisvariant met getallen tot 8 of 9

4 x7=28 – 20 = 8 + 5 = 13

complete spelvariant met alle cijfers

Boven getoonde kaarten bieden meerdere spelvarianten.

6–4=2+1=3

10 x 3 = 30 : 6 = 5
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Doel van het spel:
De jongere leerling bekend maken met cijfers en het rekenen ermee, kies dan niet voor alle kaarten, maar bepaal tot
welk cijfer de leerling al kent en beperk het tot optellen en aftrekken.
Breidt het uit al naar gelang de kennis van de leerling, uiteindelijk zijn de kaarten 1 t/m 15 en de 20 in het spel.
Het automatiseren van de basisbewerkingen optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen worden hiermee
getraind en/of versterkt.
Door het spelelement zal elke speler meerekenen met de andere spelers om zeker te weten dat de berekening klopt.
Spelregels:
In de complete speelversie krijgt elke speler 10 kaarten.
De overige kaarten liggen omgekeerd op tafel met de eerste open.
De speler die links van de deler zit begint.
Deze speler moet met 2, 3 of 4 van zijn kaarten door middel van rekenen (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen
en/of delen) het getal bereiken dat boven op de open stapel ligt. In dit geval is dat er nog een, omdat het spel net is
gestart.
Elke kaart mag slechts één keer gebruikt. Voorbeeld in de bovenstaande foto’s.
De volgende speler moet het getal bereiken dat NU bovenop ligt en dat is de laatste kaart die de vorige speler heeft
neergelegd.
Kan een speler niet, dan pakt hij een kaart van de dichte stapel en gaat de beurt naar de volgende speler.
De speler die het eerste al zijn kaarten heeft uitgespeeld is de winnaar.

Extraatje:
In de doosjes die we hebben gemaakt zit nu één extra rekenvariatie gevoegd.
Met deze variant krijgt elke speler hetzelfde aantal kaarten en liggen er vier kaarten op tafel. De speler moet met
één kaart uit zijn hand en een ongelimiteerd aantal van tafel d.m.v. optellen exact 15 zien te maken. Dan mag hij alle
kaarten pakken. Kan een speler geen combinatie van 15 maken, dan moet hij één kaart opleggen en is de volgende
speler. De speler met de meeste kaarten heeft gewonnen.

Uitspraken van gebruikers en uitgever:
Bedankt voor het toesturen. De spellen zijn in goede orde ontvangen en ik moet zeggen: erg leuk!
Een fantastische en afwisselende manier voor leerlingen om met het vak rekenen bezig te zijn. Ik
heb de spellen aan Rob Lagendijk overhandigd. Hij doet veel voorlichtingen op scholen en kan het
materiaal daarbij ook laten zien.
En het resultaat mag er zijn. Het ziet er erg strak uit allemaal.
Collega van de extra rekenlessen voor de zwakkere rekenaars (onze huiswerkklas):
Mark, ze zijn dolenthousiast en het werkt!!
Wat ziet het er gelikt uit.
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Mijn vrouw werkt in het basisonderwijs, mag ik een spel van je meenemen om aan haar te laten
zien? Ik had al verteld dat jullie bezig waren en ze is erg benieuwd.

