
Easy Tip –wanneer het om handigheid, geduld en strategie gaat.

2 ronde speldozen en 12 gestructureerde voorbeeldkaarten voor plezier bij groot en
klein.
Vanaf 3 jaar, voor 2 of meer spelers.

Een voorbeeldkaart wordt uitgezocht en iedere speler probeert het model van de
doos na te leggen en moet met de vingertoppen de kleine kogels in de goede positie
brengen. De winnaar is degene die het snelst het motief heeft nagelegd.

Goed observeren, gecoördineerd denken en handige vingers zijn hier gevraagd.

Natuurlijk kan Easy tip ook alleen gespeeld worden, er kunnen heel mooie motieven
mee gemaakt worden.

Veel plezier en vlugge vingers met Easy tip !



Tip Express

Handleiding

Inhoud:
6 tweekleurige, ronde moosgummie schijven, ca. 25 cm , een kant altijd zwart,een
kant gekleurd, met ieder 24 uitgestanste moosgummie fiches, ca. 2 cm , in de zes
kleuren rood, blauw, groen, geel, lila en oranje.
2 ronde speldozen uit kunststof met doorzichtige deksel uit plexiglas, ieder met 24
bonte spelkogels in zes kleuren.

Voor kinderen vanaf 3 jaar.
Voor 2 –6 spelers of 2 groepjes van 3.

Stimuleringsgebieden.
Fijnmotoriek, ogen- hand- coördinatie, kleuren en vormen herkennen, toewijzen,
concentratie, handigheid.

Spelverloop.
De speldozen worden geschut. Het onstaande model is het voorbeeld voor het spel.
Iedere speler probeert op de voor hem, liggende zwarte moosgummie schijf met
kleinen bonte moosgummie fiches dit motief na te leggen.
Maar goed oppassen en het overzicht houden!
Iedere speler moet de 24 fiches , vier van elke kleur, volgens het voorbeeld op de 37
vlakken verdelen.
Liggen alle gekleurde fiches bont doorelkaar, is dat voor het spel noch een extra
uitdaging.
Wie goed kan vergelijken en toewijzen, en zo het snelst het motief heeft nagelegd
heeft gewonnen, en mag in de volgende ronde de speldozen schudden.

Met 2 speldozen laten zich 2 verschillende voorbeelden maken, daardoor ontstaan
er noch meer spelmogelijkheden.

- als didaktisch spel voor 2 spelers zonder wedstrijd, bijv. voor kleinere kinderen
en als speciale stimulatie.

- 2 of 4 spelers bestemmen ieder hun eigen voorbeeld.
- Bij 6 spelers hebben 2 spelers hetzelfde voorbeeld.
- 2 groepjes van 3 kunnen tegen elkaar spelen.
- Het spelmateriaal kan op 2 kleine speelgroepen verdeeld worden.
- Een kleine groep speelt met 2 voorbeelden en twee moosgummie schijven.

Bijv. voor oudere kinderen en volwasenen.

Tip Express –het snelle spel voor vaardige handen!


