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Speluitleg
Duur van het spel: 10 minuten
Vanaf 2 jaar
Voor 2-4 spelers

Inleiding
Wanneer het slapengaan leuk is zullen kinderen ook makkelijker gaan slapen. 
Dit spel speelt daarop in. Speel dit spel om de dag op een aangename manier af te 
sluiten. Waar je het spel (slaapkamer of woonkamer) speelt, maakt niet zoveel uit. 
Als je maar een leuk ouder-kindmoment realiseert.

Hoe leg je het spel klaar?
• Verzamel al het materiaal
• Leg de starttegel in het midden 
• Schud alle andere tegels en 
 steek ze in een zakje
• Elke speler kiest een diertje dat 
 afgebeeld staat op de starttegel

Doel van het spel
Speel het spel tot er 3 opdrachten zijn vervuld. Er is geen winnaar/verliezer. 
Het plezier van het spelen staat voorop.

Het spel
• De jongste speler begint. 
 Daarna gaat het met de klok 
 mee tot het spel gedaan is.

• Wanneer je aan de beurt bent,
 trek je een willekeurige tegel 
 uit het zakje. Deze tegel leg je 
 op het speelbord. 

• Wanneer een speler een 
 wegenkaartje trekt, bouwt hij verder op een bestaande weg, zonder een andere 

weg te blokkeren. Aanbouwen aan de starttegel of een opdrachtenkaart mag 
steeds!

• Wanneer een speler een opdrachtenkaartje trekt, moet hij verder bouwen op 
 een bestaande weg. Alle spelers die via een reeds gelegde weg de opdracht 

kunnen bereiken, moeten deze uitvoeren (je kan dus ook de opdracht aan iemand 
anders doorspelen, of door meerdere spelers laten uitvoeren). In de eerste 

 ronde mag geen enkele speler een opdrachtenkaart leggen. Indien je toch een 
opdrachtenkaart trekt, steek hem dan terug in de zak en trek een nieuwe tegel.

• Wanneer er 3 opdrachtjes zijn uitgevoerd, stopt het spel. 
 (Wil je graag langer spelen? Spreek dan af dat je na bv. 5 opdrachtjes stopt.) 

• Er is geen winnaar/verliezer, het is enkel de bedoeling jezelf en/of anderen 
 leuke opdrachtjes te geven.

Onderdelen van het spel
• 1 starttegel, waarop 4 dieren 
 staan afgebeeld
• 25 tegels met wegen
• 10 opdrachtentegels

Extra benodigdheden
• Een deken
• Een knuffel
• 5 goed gekende voorleesboekjes 
• Een grote sok
• Een dobbelsteen
• Een zakje




