DUO-kaartspel
De handleiding

Dit spel speel je met twee, drie of vier kinderen.
• Dit heb je nodig
- deze handleiding
- een pakje speelkaarten (niet bekijken voor je begint)
- een dobbelsteen
- een potlood per speler
- een envelop met de letter V op
- een envelop met de letter S op
• Doel van het spel
- De 24 speelkaarten bevatten 12 vragen en 12 meerkeuzeantwoorden.
- Bij elke kaart met een vraag hoort een kaart met de
meerkeuzeantwoorden (een duo).
- Wie een duo heeft, duidt met een potlood het juiste
antwoord aan (bolletje kleuren) en legt het duo voor zich
op de tafel (met de tekst naar onder).
- Als alle duo’s op tafel liggen, worden per speler de antwoorden verbeterd.
- Wie het hoogste aantal juiste antwoordkaarten heeft,
wint het spel.
- Indien er een gelijke stand is, wint diegene die het eerst
zijn duo’s op tafel had.

De sleutel

In welke maand zijn de kersen rijp?
juni
Wie eet, naast mensen, veel kersen?
vogels
Wanneer valt het heetste moment van de dag?
tussen 12 en 15 uur
Welk dier wordt uit de koelkast genomen in het mopje?
de koe
Op welke zondag valt Vaderdag?
de tweede zondag van juni
Met welke groente benoemen Vlamingen de tijd
waarin er weinig nieuws te rapen valt?
komkommer

• Verloop van het spel
- Zorg dat de kaarten goed geschud zijn.
- Deel de kaarten één voor één uit (met de tekst niet
zichtbaar).
- Elke speler gooit met een dobbelsteen. Wie het hoogste
aantal ogen gooit, mag beginnen.
- Eerst kijken alle spelers of ze al duo’s kunnen afleggen
(aanduiden juiste antwoord!)
- Daarna mag de eerste speler een kaart trekken bij een
andere speler en mag hij eventueel een duo afleggen.
- Daarna komen om de beurt de andere spelers aan bod
in klokwijzerzin.
- Het spel eindigt als alle duo’s op tafel liggen.
- Als alle duo’s op tafel liggen, worden per speler de antwoorden verbeterd.
- Wie het hoogste aantal juiste antwoordkaarten heeft,
wint het spel.
- Indien er een gelijke stand is, wint diegene die het eerst
zijn duo’s op tafel had.

Welke dieren bestuiven de bloemen van fruitbomen?
bijen
Wat voor soort vrucht is een kers?
een steenvrucht
Wanneer zaai je het best zonnebloemen?
tussen april en juni
In welke richting kijkt een open zonnebloem?
oostelijke richting
Wat beschermt meisjes het best tegen de zon?
een T-shirt
Wat is de juiste schijfwijze van het product waarmee je je
insmeert tegen de zon?
zonnecrème

DUO-kaartspel

De vragen
In welke maand zijn de kersen rijp?
Wie eet, naast mensen, veel kersen?
Wanneer valt het heetste moment van de dag?
Welk dier wordt uit de koelkast genomen in het mopje?
Op welke zondag valt Vaderdag?
Met welke groente benoemen Vlamingen de tijd waarin er weinig nieuws te rapen valt?
Welke dieren bestuiven de bloemen van fruitbomen?
Wat voor soort vrucht is een kers?
Wanneer zaai je het best zonnebloemen?
In welke richting kijkt een open zonnebloem?
Wat beschermt meisjes het best tegen de zon?
Wat is de juiste schijfwijze van het product waarmee je je insmeert tegen de zon?

De vragen
In welke maand zijn de kersen rijp?
Wie eet, naast mensen, veel kersen?
Wanneer valt het heetste moment van de dag?
Welk dier wordt uit de koelkast genomen in het mopje?
Op welke zondag valt Vaderdag?
Met welke groente benoemen Vlamingen de tijd waarin er weinig nieuws te rapen valt?
Welke dieren bestuiven de bloemen van fruitbomen?
Wat voor soort vrucht is een kers?
Wanneer zaai je het best zonnebloemen?
In welke richting kijkt een open zonnebloem?
Wat beschermt meisjes het best tegen de zon?
Wat is de juiste schijfwijze van het product waarmee je je insmeert tegen de zon?

Wie eet, naast mensen,
veel kersen?

Met welke groente benoemen
Vlamingen de tijd waarin er weinig
nieuws te rapen valt?

Welke dieren bestuiven de bloemen
van fruitbomen?

Wat voor soort vrucht is een kers?

In welke richting kijkt een
open zonnebloem?

Wat beschermt meisjes
het best tegen de zon?

Wat is de juiste schijfwijze van
het product waarmee je
je insmeert tegen de zon?

Welk dier wordt uit de koelkast
genomen in het mopje?

Wanneer valt het heetste
moment van de dag?

In welke maand zijn de kersen rijp?

Op welke zondag valt Vaderdag?

Wanneer zaai je het best
zonnebloemen?

DUO-kaartspel (recto)

DUO-kaartspel (verso)

½ de koe
½ het varken
½ de koe en het varken
½ geen van beiden

½ bijen
½ mieren
½ vlinders
½ bomen

½ een pitvrucht
½ een steenvrucht
½ een uitheemse vrucht
½ een vleesvrucht

½ noordelijke richting
½ oostelijke richting
½ westelijke richting
½ zuidelijke richting

½ een bikini
½ een pet
½ een T-shirt
½ een zwempak

½ zonnecreme
½ zonnecréme
½ zonnecrème
½ zonnecrême

½ tussen 9 en 12 uur
½ tussen 10 en 13 uur
½ tussen 12 en 15 uur
½ tussen 14 en 17 uur

½ vleermuizen
½ eekhoorns
½ vogels
½ wespen

½ augurk
½ asperge
½ bloemkool
½ komkommer

½ tussen september en november

½ mei
½ juni
½ juli
½ augustus

½ de eerste zondag van juni
½ de tweede zondag van juni
½ de derde zondag van juni
½ de laatste zondag van juni

½ tussen maart en april
½ tussen april en juni
½ tussen juni en augustus

DUO-kaartspel (recto)

DUO-kaartspel (verso)

