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Uitleg dieren-geldspel

dieren-geldspel
Benodigdheden:
- Speelkaart 1, 2 of 3
- Geldkaartjes. Bij elke speelkaart horen andere geldkaartjes.  
- Geld: 10 munten van 2 euro en 10 munten van 1 euro. 
Bij drie spelers ook 10 munten van 50 cent. 
Geen geld in de klas? Gebruik fiches in verschillende kleuren. 
 
Spelregels variant 1:
- Je speelt samen op één speelkaart. Spreek af: kaart 1, kaart 2 of kaart 3.  
- Spreek af wie met de 1 of 2 euromunten speelt. 
- Pak een geldkaartje (passend bij kaart 1, 2 of 3). Tel het geld bij elkaar op. 
- Is het goed? Dan mag je je munt op het goede bedrag leggen.
- Is het fout? Dan mag je medespeler zijn munt op het goede bedrag leggen 
- Er zitten ook twee andere kaarten in het spel. Een verlieskaart en een winkaart. Je mag bij een
winkaart een munt van de andere speler inwisselen voor één van jou. Bij een verlieskaart moet je
een eigen munt van de speelkaart afhalen. 
- Wie heeft aan het eind van het spel de meeste munten neergelegd? 
 
Tip: gebruik meerdere win- en verlieskaarten in het spel. 
 
Variant 2:
- Je speelt samen met één speelkaart. Spreek af: kaart 1, kaart 2 of kaart 3.
- Spreek af wie met de 1 of 2 euromunten speelt. 
- Ieder kind mag om de beurt een munt op een bedrag neerleggen. Ligt er op elk bedrag een
munt dan begint het spel. 
- Pak een geldkaartje. Is het goed? Dan kijk je of jij je munt op dat bedrag hebt gelegd. Is dat zo
dan mag je je munt pakken. Is dit niet zo dan heb je pech en gaat de beurt over. 
-  Let op: je hebt voor dit spel andere win- en verlieskaarten! 
- Wie heeft er als eerst al zijn munten weer terug? 
 
Variant 3:
- Gebruik 10 verschillende munten (kies zelf uit welke munten geschikt zijn voor jouw groep) en
leg die op de afgesproken speelkaart neer. Kies uit: 2 euro, 1 euro, 5, 10, 20 of 50 cent.
- Pak om de beurt een geldkaartje. Heb je het bedrag goed dan pak je de munt die op het bedrag
ligt. Als alle munten op zijn is het spel afgelopen. 
- Wie heeft het meeste geld? Die heeft gewonnen! 
- Let op: je hebt voor dit spel andere win- en verlieskaarten! 

Kaart 2: ronde
bedragen tot 30

euro

Kaart 3:
bedragen tot 30

euro (met 50 cent)
Kaart 1: ronde

bedragen tot 20 euro
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Ronde bedragen tot 20 euro



 

 

www.derekenhoek.nlde rekenhoek

Ronde bedragen tot 20 euro - geldkaartjes

verlieskaart
 

Je moet één munt
van jezelf van de

kaart halen.
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Ronde bedragen tot 20 euro - geldkaartjes 

winkaart!
 

wissel een munt van
je tegenstander om
voor een munt van

jezelf. 
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Ronde bedragen tot 30 euro
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Ronde bedragen tot 30 euro - geldkaartjes 

winkaart!
wissel een munt van
je tegenstander om
voor een munt van

jezelf.
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Ronde bedragen tot 30 euro - geldkaartjes 

verlieskaart
 

Je moet één munt
van jezelf van de

kaart halen.



 

 

 

 

 

www.derekenhoek.nlde rekenhoek

7,50

29 19,50 13

25 16,50

18 8,50

5 21

Bedragen tot 30 euro (met 50 cent)
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Bedragen tot 30 euro (met 50 cent) - geldkaartjes 

winkaart!
wissel een munt van
je tegenstander om
voor een munt van

jezelf.
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Bedragen tot 30 euro (met 50 cent) - geldkaartjes 

verlieskaart
 

Je moet één munt
van jezelf van de

kaart halen.
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Win- en verlieskaarten voor variant 2 en 3

verlieskaart
 

je moet één munt 
 terugleggen op de

kaart. 

verlieskaart
 

je moet één munt 
 terugleggen op de

kaart. 

verlieskaart
 

je moet één munt 
 terugleggen op de

kaart. 

winkaart
 

je mag een extra
munt van de kaart

pakken. 

winkaart
 

je mag een extra
munt van de kaart

pakken. 

winkaart
 

je mag een extra
munt van de kaart

pakken. 


