NL Twee aan Twee
Inhoud:
1 ark van Noach in 3-D, 42 kaarten, 2 figuurspelstukken
Doel van het spel
Winnaar is de speler die als eerste paren vormt van alle dieren en deze
veilig in de ark post.
Spelregels
• Zet de ark midden op het speelgebied.
• Houd de kaarten met regenwolken apart van de rest van de kaarten.
Maak paren van alle dierenkaarten en verdeel deze in twee gelijke
stapels (elke stapel bevat een kaartje van elk dier).
• Eén set kaarten wordt samen met de beide kaarten met 		
regenwolken met de afbeelding naar beneden over de tafel
verspreid.
• De andere set kaarten wordt evenredig verdeeld over alle spelers.
De kaarten worden dan met de afbeelding naar boven voor elke
speler neergelegd.
• De jongste speler begint door een kaart in het midden van de tafel
om te draaien en te kijken of deze kaart hetzelfde is als een van de
dieren voor zich. Als de speler een paar kan maken, wordt het paar
in de ark gepost en is de volgende speler aan de beurt.
• Als de omgedraaide kaart geen paar oplevert, wordt de kaart met
de afbeelding naar beneden op dezelfde plek teruggelegd en is de
volgende speler aan de beurt.
• Het spel gaat door totdat één speler van al zijn dieren paren heeft
gemaakt en deze in de ark heeft gepost. De speler moet dan
proberen een kaart met een regenwolk te vinden en deze in de ark
te posten, om de ark ‘weg te laten varen’ en het spel te winnen.
• De spelers spelen verder totdat een kaartje met een regenwolk in
de ark is gepost.
De winnaar
De winnaar is de eerste speler die van al zijn dierenkaarten paren
vormt, deze in de ark post en een kaart met een regenwolk vindt om
de ark te laten wegvaren. Na het bordspel kunnen de kinderen de
twee bijgeleverde figuurtjes gebruiken om hun verbeelding de vrije
loop te laten als ze ermee spelen.
Let op
Verwijder voor het spel begint met drie spelers eerst twee paar
dierenkaarten.
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GB Two by Two
Contents:
1 3-D Noah’s ark, 42 cards, 2 character pieces
Object
To be the first player to make matching pairs of all their animals
and post them safely in the ark.
To play
• Place the ark in the centre of the playing area.
• Keep the rain cloud cards separate from the rest of the cards.
Make pairs of all the animal cards and divide them into two
identical piles (each pile containing one of each animal).
• One set of cards, together with both of the rain cloud cards, is
spread face downwards on the table.
• The other set of cards is dealt equally between all of the players.
The cards are then placed face upwards in front of each player.
• The youngest player begins by turning over any card from the
centre of the table and looking to see if it matches any of the
animals in front of them. If the player can make a match, the
pair of cards is posted into the ark and play moves on to the
next player.
• If the card turned over does not match, the card is turned face
downwards again in the same position and play moves on to
the next player.
• Play continues until one player has matched up all of their
animals and posted them into the ark. The player must then try
to find a rain cloud card and post this into the ark, to make the
ark ‘sail away’ and win the game.
• Players continue to play until a rain cloud card has been posted
into the ark.
The winner
The winner is the first player to match all their animals, post them
into the ark and find a rain cloud card to make the ark ‘sail away’.
After the game children can use the included character play
pieces for imaginative play.
Note
With three players, remove two pairs of animal cards before play
begins.
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