
Tel en kleur!  
 
Gooi met de dobbelsteen. Als je ___ gooit, mag je ___ herfstbladeren 
inkleuren. Gooi je wat anders, dan doe je niks.  
Je kunt dit spel alleen spelen of met een groepje kinderen 

   



Tel en kleur! 
 
Gooi met twee dobbelstenen. Een kleurendobbelsteen en een dobbelsteen 
met stippen. Als je ___ gooit, kijk je ook naar de kleur die je gegooid hebt.  
Je mag nu ___ herfstbladeren in de juiste kleur inkleuren. Gooi je een ander 
getal, dan doe je niets. Je kunt dit spel alleen spelen of met een groepje 
kinderen. 

 

  



Tel en kleur!  
 
Gooi met de dobbelsteen. Als je ___ gooit, mag je ___ sneeuwballen 
inkleuren. Gooi je wat anders, dan doe je niks.  
Je kunt dit spel alleen spelen of met een groepje kinderen. 

 
 



Tel en kleur! 
 
Gooi met twee dobbelstenen. Een kleurendobbelsteen en een dobbelsteen 
met stippen. Als je ___ gooit, kijk je ook naar de kleur die je gegooid hebt.  
Je mag nu ___ sneeuwballen in de juiste kleur inkleuren. Gooi je een ander 
getal, dan doe je niets. Je kunt dit spel alleen spelen of met een groepje 
kinderen. 
  

 

  



Tel en kleur!  
 
Gooi met de dobbelsteen. Als je ___ gooit, mag je ___ eieren inkleuren. 
Gooi je wat anders, dan doe je niks.  
Je kunt dit spel alleen spelen of met een groepje kinderen. 

 
 



Tel en kleur! 
 
Gooi met twee dobbelstenen. Een kleurendobbelsteen en een dobbelsteen 
met stippen. Als je ___ gooit, kijk je ook naar de kleur die je gegooid hebt.  
Je mag nu ___ eieren in de juiste kleur inkleuren. Gooi je een ander getal, 
dan doe je niets. Je kunt dit spel alleen spelen of met een groepje kinderen. 

 
 
  



Tel en kleur!  
 
Gooi met de dobbelsteen. Als je ___ gooit, mag je ___ bellen inkleuren.  
Gooi je wat anders, dan doe je niks.  
Je kunt dit spel alleen spelen of met een groepje kinderen. 

 
 



Tel en kleur! 
 
Gooi met twee dobbelstenen. Een kleurendobbelsteen en een dobbelsteen 
met stippen. Als je ___ gooit, kijk je ook naar de kleur die je gegooid hebt.  
Je mag nu ___ bellen in de juiste kleur inkleuren. Gooi je een ander getal, 
dan doe je niets. Je kunt dit spel alleen spelen of met een groepje kinderen. 
 

 


