Ladderspel

Spelbeschrijving Ladderspel
Dit spel is gebaseerd op ‘Snakes and ladders’. Je speelt dit spel met twee tot vier personen. Dit spel
kun je spelen vanaf fase 5.
Het volgende heb je nodig:
• Een (gelamineerd) spelbord (eventueel met deze spelbeschrijving op de achterzijde)
• Een grote stapel tafelsomkaartjes (gebruik hiervoor de flitskaartjes met kleurondersteuning
die je kunt downloaden op www.stoplichtkaartjes.nl gesorteerd op kleur)
• Pionnen (evenveel als het aantal spelers)
• Dobbelsteen
Zo speel je het!
Alle spelers zetten hun pion op start. Iedere speler gooit de dobbelsteen; degene die het hoogste
gooit begint. De speler gooit met de dobbelsteen en stapt het aantal ogen vooruit.
Komt de speler op een wit vakje? Dan hoeft hij niets te doen en wacht op de volgende beurt.
Komt de speler op een groen vakje? Dan wordt er een tafelsomkaartje van de groene stapel gepakt
en uitgerekend. Komt de speler op een oranje vakje? Dan wordt er een tafelsomkaartje van de oranje
stapel gepakt en uitgerekend. Komt de speler op een rood vakje? Dan wordt er een tafelsomkaartje
van de rode stapel gepakt en uitgerekend.
Komt de speler bij de trap en is de som goed uitgerekend, dan mag er ‘overgestoken’ worden. Zo kan
er afgesneden worden en wordt de finish eerder bereikt. De speler die als eerst over de finish gaat,
heeft gewonnen.
Varianten:
• Het spel kan langer duren als je afspreekt dat je onder aan een trap altijd weer terug naar
boven moet.
• Zorg ook voor een stapel tafelsomkaartjes zonder kleurondersteuning. Komt de speler op
een wit vakje? Dan wordt een kaartje gepakt van de stapel zonder kleurondersteuning en
uitgerekend. Op deze manier is het spel een goede overgang naar fase 7.
• Zonder tafelsomkaartjes: kinderen verzinnen zelf een som bij het groene, oranje en rode
vakje. Deze variant is passend bij fase 7.
• Kinderen houden de kaartjes van de sommen die ze goed hebben uitgerekend. Op deze
manier is het niet alleen belangrijk om snel te finishen, maar ook met veel tafelsomkaartjes
te finishen. Dit kan inhouden dat een speler bewust de ladder terug omhoog gaat, zodat meer
tafelsomkaartjes verdiend kunnen worden.

Dit idee is overgenomen van Miranda Heemskerk (RT Praktijk Miranda
Heemskerk). Heb je ook een leuk idee om de tafels te oefenen? En past het
bij de methode? Neem contact op via info@stoplichtkaartjes.nl. Misschien
wordt jouw idee ook wel gedeeld met de gebruikers van deze methode.

