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Pet Five 

2-5 spelers 

+3 of +5 jaar 

spelduur: 10-15 minuten 

 

Inhoud 

30 dierenkaarten 

3 dobbelstenen 

Geïllustreerde regels in het Engels 

Spelregels 

Kleine dieren houden ervan om samen te spelen. Ze kunnen zelfs de hele nacht opblijven. Jij moet 

helpen ze naar huis te brengen, zodat ze kunnen eten en hun tanden kunnen poetsen en ze op tijd 

naar bed kunnen. Het spel heeft drie verschillende versies met verschillende regels om te spelen.  In 

elke versie kan je de kaarten ‘tot 3” of “tot 5” gebruiken. Voor de allerkleinsten die het verschil aan 

het leren zijn tussen één en veel gebruik je de kaartjes ‘tot drie’, dat zijn de kaartjes waar met 1, 2 en 

3 diertjes erop. Als het kind dat concept door heeft of al wat ouder is kan je met de kaartjes tot 5 

dieren spelen.  

Ik ben thuis! 

 

Doel van het spel:  

Kleine dieren hebben een lange wandeling gemaakt in de wei. Spelers moeten nu alle diertjes te 

slapen leggen in huis.  

 

Voorbereiding van het spel 

Kies de kaartjes uit met dezelfde kader, de groene of de gele en leg ze met de afbeelding van de 

diertjes naar boven neer. Je legt er 9 als je met de ‘tot drie’ kaartjes wil spelen, 15 als je de ‘tot 5’ 
kaartjes gebruikt.  

Je hebt de dobbelsteen met de dieren en de dobbelsteen met ofwel de bruine ‘tot drie’ of de blauwe 

‘tot vijf’ getalletjes/getalbeelden.  

De spelers spelen om de beurt 

Hoe speel je het spel? 

Als een speler aan de beurt is rolt deze met twee dobbelstenen. De dobbelstenen geven aan hoeveel 

en welk dier op het kaartje zou moeten staan. (Tweek katten bijvoorbeeld)  

 

De dobbelsteen met de blauwe getallen heeft ook een X – deze staat voor ‘de meeste’  

De speler die aan de beurt is, draait het juiste kaartje om, zodat het huisje boven komt te liggen, 

neemt het kaartje dan weg van het speelveld en legt deze op de gemeenschappelijke stapel. Dan is 

de volgende speler aan de beurt. Als er geen kaartje overeen komt, gaat de beurt ook naar de 

volgende speler.  

 

Wie wint 

Het einde van het spel is als er nog maar drie kaartjes op tafel liggen. Deze mogen gewoon op de 

gemeenschappelijke stapel.  

I’m home is een teamspel, dus alle kinderen zijn winnaars! 
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➔ Complexer maken: Wie is het snelst. De spelers rollen om de beurt, maar iedereen doet mee 

om het snelst de juiste kaart te vinden. Wie het eerst is legt zijn hand over de kaart. Het spel 

eindigt als er nog maar drie kaarten liggen. De winnaar is diegene met de meeste kaarten 

 

Fluffy verstoppertje 

Doel van het spel: 

De dieren hebben zich verstopt in de huisjes. Je moet zoveel mogelijk paren zoeken.  

 

Voorbereiding: 

Enkel paren worden in dit spel gebruikt.  

Hoe speel je het spel? 

Om de beurt draait een speler twee kaarten om. Zijn het niet dezelfde dan draai je terug om. Zijn het 

dezelfde, dan mag de speler de kaarten wegnemen en op zijn stapel leggen. De beurt blijft bij 

dezelfde speler als er een paar wordt gevonden.  

Wie wint? 

Als er geen kaarten meer liggen, wint de speler met de hoogste stapel 

Dieren bingo 

Doel van het spel 

Zoveel mogelijk paren verzamelen 

Voorbereiding: 

Je hebt in dit spel een ‘spelmeester’ nodig. 

De kaartjes met de gele kader worden eerlijk verdeeld onder de spelers. Extra’s worden aan de kant 

gelegd. 

De spelmeester krijgt de kaartjes met de groene kader.  

Hoe speel je het spel? 

De spelers leggen hun kaartjes voor zich neer met de afbeeldingen van de dieren naar boven.  

De spelmeester schudt zijn kaarten en legt de kaarten één voor één neer. Als een speler dezelfde 

kaart heeft, mag hij deze nemen en bovenop zijn eigen kaart leggen. 

Wie wint?  

Diegene die de meeste paren heeft.  

 


