Kikkerfeestje
Inhoud:
1 vierkant feestveld, 4 leliebladpaden (speelbord in 2 puzzelstukken),
4 kikkerpionnen, 4 pionhouders, 10 leliebladschijven, 1 dubbele wijzertol/nummerrij
Beginnen
• Monteer de leliebladpaden en sluit deze aan op het vierkante centrale feestveld.
• Plaats de wijzertol binnen het bereik van alle spelers en spreid de 		
leliebladschijven met de beeldzijde naar boven gericht op de tafel uit.
• Plaats de kikker in de bijbehorende gekleurde houders, zo ontstaan de 		
kikkerpionnen.
• Elke speler kiest een kikkerpion en zet deze op de pijl van dezelfde kleur aan het
begin van de leliebladpaden.
Doel
De eerste speler zijn die op het kikkerfeest in het midden van het bord komt.
Spelregels
• De jongste speler begint door één voor één de pijlen op de twee wijzertollen een
draai te geven.
• Ze tellen dan de twee getallen op. Afhankelijk van de leeftijd en vaardigheden
van de spelers kunnen ze de leliebladschijven gebruiken of de nummerrij.
OPMERKING: Als de spelers al goed kunnen optellen, hoeven ze geen van deze
methoden te gebruiken voor de som.
– Als de leliebladschijven worden gebruikt: De speler leest het nummer aan
de linkerkant van de wijzertol en pakt het overeenkomende aantal schijven
van de tafel. Daarna leest de speler het nummer aan de rechterkant van de
wijzertol en pakt het overeenkomende aantal schijven. De speler telt dan het
totaal aantal schijven dat hij voor zich heeft en geeft de uitkomst van de som
op de wijzertol, bijvoorbeeld als hij een 5 en een 3 draait, pakt hij 5 schijven
en daarna nog eens 3 schijven. Daarna telt hij het totaal aantal schijven voor
de uitkomst van de som, 8 in dit geval.
OPMERKING: Als een speler klaar is met tellen, moet hij de schijven
terugleggen in het midden van de tafel.
– Als de nummerrij wordt gebruikt: De speler leest het nummer aan de
linkerkant van de wijzertol en plaatst de wijsvinger van zijn linkerhand op
het bijbehorende nummer op de nummerrij. Dan leest hij het nummer aan
de rechterkant van de wijzertol en telt met behulp van de wijsvinger van
zijn rechterhand even zoveel vakjes op de nummerrij rechts van de vinger
die al op de rij rust. Voorbeeld: als hij een 5 en een 3 draait, plaatst hij zijn
linker wijsvinger op nummer 5 en telt dan 3 vakjes verder op de rij rechts van
nummer 5. De rechter wijsvinger moet dan uitkomen op nummer 8.
• Moedig de spelers aan om de som hardop uit te spreken, bijvoorbeeld “vijf plus
drie is acht”.
• De speler verplaatst zijn kikker dan over het leliebladpad met het aantal vakjes
dat overeenkomt met de uitkomst van de som.
• Daarna is de volgende speler aan de beurt.
• Het spel is uit zodra een speler zijn gekleurde rondje op het vierkante feestveld
bereikt. OPMERKING: Het is niet nodig om het precieze nummer te draaien om
het feestveld te bereiken.
De winnaar
De winnaar is de eerste speler die op het kikkerfeest in het midden van het bord
komt.
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Frog Party
Contents:
4 lily pad paths (3-piece jigged boards), 4 frog characters, 4 character stands, 10 lily
pad discs, 1 double spinner/number line
Setting up
• Assemble the lily pad paths.
• Place the spinner in reach of all players and spread out the lily pad discs, face up,
on the table.
• Insert the frog characters into the matching coloured character stands.
• Each player chooses a frog character and places it on the matching coloured
arrow at the start of the lily pad paths.
Object
To be the first player to reach the Frog Party at the end of their lily pad path.
To play
• The youngest player begins by spinning both arrows on the double spinner.
• They then add the two numbers together. Depending on the age and ability of
the players they can use either the lily pad discs or the number line to help them.
N.B. If players’ addition skills are more advanced they do not have to use either
method to answer the sums.
– Using the lily pad discs: the player reads the number on the left of the
spinner and takes the corresponding number of discs from the table. They
then read the number on the right of the spinner and take the
corresponding number of discs. The player then counts the total number of
discs in front of them, giving them the answer to the sum on the spinner e.g.
If they spin a 5 and a 3, they take 5 discs plus a further 3 discs. They then
count all of their discs to give them the answer to the sum, which in this case
is 8.
N.B. Once a player has finished counting with the discs they should return
them to the middle of the table.
– Using the number line: the player reads the number on the left of the
spinner and places the index finger of their left hand on the corresponding
number on the number line. They then read the number on the right of the
spinner and, using the index finger of their right hand, count that many
spaces along the number line to the right of the finger already on the line
e.g. If they spin a 5 and a 3, they place their left index finger on the number 5
and then count 3 spaces along the line to the right of the number 5. Their
right finger should finish on the number 8.
• Players should be encouraged to say their sum out loud e.g. “five plus three
equals eight”.
• The player then moves their frog along their lily pad path the number of spaces
equal to the sum.
• Play then passes to the next person.
• The game ends when the first player reaches their coloured spot at the Frog Party.
N.B. The exact number does not need to be spun to reach the party.
The winner
The winner is the first player to reach the Frog Party at the end of their lily pad path.
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