Klokkijken
Inhoud:
4 tweezijdige ‘tijd’borden, 24 prentkaarten
Beginnen
• Iedere speler kiest een tijdbord.
• De kleine kaarten worden geschud en met de beeldzijde
naar beneden in een stapel op het midden van de tafel gelegd.
Doel
Je tijdbord bedekken met de kleine prentkaarten.
Spelregels (Spel 1)
Herinner de spelers eraan dat:
De grote wijzer van de klok de minuten aangeeft. De kleine wijzer
van de klok het uur aangeeft.
• De spelers plaatsen hun tijdborden met de beeldzijde naar
boven gericht voor zich op tafel.
• De jongste speler begint door de bovenste kaart van de stapel
in het midden van de tafel te pakken en hardop te zeggen hoe
laat het is volgens de klok op die kaart.
• De spelers kijken dan naar de klok op hun tijdbord om te zien
of die dezelfde tijd aangeeft. Als dat het geval is en ze dus
dezelfde afbeelding hebben, roepen ze “Tijd!” en bedekken het
betreffende vakje op hun tijdbord met de betreffende kaart.
• Het spel gaat verder met de volgende speler in de richting van
de wijzers van de klok, net zolang totdat het tijdbord van een
speler vol is.
• De speler roept dan “Tijd is voorbij!” terwijl hij het laatste vakje
op zijn tijdbord bedekt.
Spelregels (Spel 2)
• Het spel wordt gespeeld zoals hierboven beschreven, maar nu
wordt de klokzijde van de tijdborden gebruikt.
De winnaar
De winnaar is de eerste speler alle vakjes op zijn tijdbord met de
juiste kaarten heeft bedekt.
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Tell the Time
Contents:
4 double-sided ‘time’ boards, 24 picture cards
Setting up
• Each player chooses a time board.
• The small cards are shuffled and placed in a central pile, face
down, on the table.
Object
To cover your ‘time’ board with the small picture cards.
To play (Game 1)
Remind players that:
The big hand on the clock tells us how many minutes. The small
hand on the clock tells us the hour.
• Players place their ‘time’ boards, picture side up, in front
of them.
• The youngest player begins by taking the top card from
the central pile on the table and reading the time out loud.
• Players then look at the times on their time board to see
if they can make a match. If they have an identical picture, the
player shouts “Time!” and covers the space on their time board
with the card.
• Play then continues in a clockwise direction until one
player has completed their time board.
• The player must shout, “Time out!” as they cover the last
square on their time board.
To play (Game 2)
• The game is played as above but using the clock face sides of
their ‘time’ boards.
The winner
The winner is the first player to cover all of the time squares on
their time board.

©2015 Orchard Toys Ltd.
Wymondham, Norfolk, NR18 9SB, England
www.orchardtoys.com
Ref: 015 Made in England
Please retain this information for future reference.

