De boerderij - compleet
In deze eerste activiteit van vergelijken en passen voor kinderen vanaf 18
maanden wordt uw kind aangemoedigd om de afbeeldingen van de 12 vrienden
van de boerderij compleet te maken. Deze activiteit bevordert de vaardigheden
van kijken en vergelijken.
Naarmate uw kind opgroeit en zijn zelfvertrouwen en capaciteiten toenemen,
verandert deze activiteit in een eenvoudig spelletje van paarvorming, en leert
het op zijn beurt te wachten terwijl het taalvermogen en het geheugen worden
ontwikkeld.
Inhoud:
24 kaarten (12 paren)
Als activiteit voor zeer jonge kinderen
Er kan meer dan één kind aan deze activiteit deelnemen.
Beginnen
• Verdeel de kaarten en spreid deze met de beeldzijde naar boven uit op tafel.
Spelregels
De kinderen kunnen het spel tegelijk spelen of per beurt.
• Ieder kind zoekt de bijpassende kaart om de afbeelding van een vriend van de
boerderij compleet te maken. Daarbij wordt het kind aangemoedigd om het
geluid van die vriend na te bootsen.
• Het spel gaat verder totdat alle vrienden van de boerderij zijn gevonden en de
afbeeldingen compleet zijn.
Spelvariant voor oudere kinderen
Het parenspel kan gespeeld worden door 1-4 kinderen.
Beginnen
• Schud de kaarten en spreid deze uit op tafel met de beeldzijde naar beneden.
Spelregels
• De jongste speler begint door twee kaarten om te keren. Als de kaarten bij
elkaar passen en een complete afbeelding van een vriend van de boerderij
vormen, plaatst het kind de kaarten samen voor zich en bootst het geluid van
die vriend na.
• De speler kan dan twee nieuwe kaarten omdraaien in een poging om een
tweede paar te vormen.
• Als de twee kaarten die zijn omgedraaid geen complete afbeelding van een
vriend van de boerderij vormen, worden ze op de tafel teruggelegd met de
beeldzijde naar beneden, en dan is de volgende speler aan de beurt.
• Het spel gaat verder totdat alle vrienden van de boerderij zijn gevonden en er
geen kaarten meer met de beeldzijde naar beneden op tafel liggen.
De winnaar
De winnaar is diegene met de meeste complete afbeeldingen van vrienden van
de boerderij aan het einde van het spel.
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Farmyard Heads & Tails
In this first matching activity for children aged from 18 months, your child is
encouraged to find matching heads and tails to make the 12 farmyard friends.
This activity has been designed to encourage observation and matching skills.
As your child gets older and grows in confidence and ability, the activity develops
into a simple pairs game, helping to promote turn taking, whilst developing
language and memory skills.
Contents:
24 chunky cards (12 pairs)
As an activity for very young children
This activity can be enjoyed by one or more children.
Setting up
• Spread all the cards, face up, on the table.
To play
The game can be played simultaneously by all children or in turns.
• Each child looks for the matching head and tail of a farmyard friend. As the
child puts the two cards together they are encouraged to make the sound of
that friend.
• Play continues until all the farmyard friends have been found.
As a game for older children
This pairs game can be played by 1-4 children.
Setting up
• Shuffle the cards and spread them out, face down, on the table.
To play
• The youngest player begins by turning over two cards. If the cards match to
make a complete farmyard friend, the child places the cards together in front
of them and makes the sound of that friend.
• The player can then turn over another two cards in an attempt to find another
matching pair.
• If the two cards turned over do not make a complete farmyard friend they are
returned, face down, to the table and play passes to the next player.
• Play continues until all the farmyard friends have been found and there are no
face down cards left on the table.
The winner
The winner is the player with the most farmyard friends at the end of the game.
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