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Kind op Zondag jrg 87, no. 5

Schapen
Bijbel: Johannes 10:22-30

Jezus zegt dat zijn schapen al lang weten dat hij de herder en Messias is. ‘Zij luisteren naar mijn stem
en Ik ken ze en zij volgen Mij. …niemand zal ze van Mij wegroven.’ Op het werkblad staat een kaarten
leg-spel waarmee schapen verzameld worden tot een grote kudde.
Werkwijze:
Wie haalt zoveel mogelijk schapenkaarten bij elkaar voor de herder?
Bereid u goed voor door de spelregels te lezen en de kaarten uit te printen (en te lamineren).
Spelregels:
Doel van het spel is om zoveel mogelijk complete kaartenseries te verzamelen.
Een complete kaartenserie bestaat bijvoorbeeld uit 3 keer een 3, 4 keer een 4 tot 7 keer een 7.
1. Schud alle kaartjes en verdeel ze blind over het aantal spelers.
2. Elke speler maakt van deze kaartjes een eigen blinde stapel: de trekstapel.
3. Elke speler neemt van zijn eigen stapel 3 kaarten in de hand.
4. Ben je aan de beurt? Leg kaarten uit je hand op het speelveld. Je kiest zelf of je 1, 2 of 3 kaarten
wilt uitspelen.
Probeer binnen je eigen beurt een serie compleet te leggen. Lukt dat? Dan is deze serie voor jou. Leg
ze open op tafel bij jezelf neer.
5. Vul je hand aan tot 3 kaarten vanaf je eigen blinde trekstapel.
6. Zodra een van de spelers aan het eind van zijn beurt geen kaarten meer in zijn handen heeft en
zijn eigen trekstapel ook leeg is, is het spel afgelopen.
7. Wie heeft de meeste complete series en daarmee de meeste schapen voor de herder verzameld?
Speltip:
Denk goed na over je acties. Door je eigen hand leeg te spelen geef je misschien degene na je wel
superveel kans om een serie af te maken. Misschien is het soms handiger om kaarten met een
bepaalde waarde te sparen en pas later tegelijk uit te spelen.
Nodig:
het speelveld (vanuit het tijdschrift Kleur in de Kerk jrg 30, no. 3) en de spelkaarten op deze website;
zo mogelijk plakplastic of lamineerfolie.
Tip:
Hoewel dit spel geschikt is voor kinderen vanaf 5 jaar, is er ook een kleurplaat van een herder met
schapen op deze website te vinden.

