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Spelregels
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Concept Kids Dieren is een coöperatieve versie van het spel Concept, geschikt voor kinderen van 4 jaar en ouder.
Gebruik de iconen op het spelbord om andere familieleden zoveel mogelijk dieren te laten raden en samen te winnen!
Deze regels zijn aangepast voor jonge kinderen, van 4 jaar en ouder.
(Lees de tips aan het einde van deze regels om het spel te spelen met kinderen van 6 jaar en ouder).

Inhoud

Voorbereiding

1 spelbord • 110 kaarten • 16 ringen • 1 kaarthouder
1 sheet met verkorte regels • deze spelregels

• Plaats het spelbord in het midden van de tafel zodat deze goed zichtbaar is
voor alle spelers.
• Voor de eerste paar spellen raden we aan om alleen de kaarten met een
blauwe rand te gebruiken. Leg de kaarten met de rode rand terug in de
doos, deze worden tijdens dit spel niet gebruikt.
• Schud alle kaarten met een blauwe rand, neem willekeurig 12 kaarten en
vorm hiermee een gedekte stapel, die je naast het spelbord legt.
Leg de resterende kaarten terug in de doos, deze worden tijdens dit spel
niet gebruikt.
• Plaats de kaarthouder op tafel.
• Plaats alle ringen naast het bord.

Doel van het spel
Bij Concept Kids speelt iedereen samen.
Het doel van het spel is om 12 dieren te raden door gebruik te maken van de
diverse iconen op het spelbord. Nadat je 12 dieren geraden hebt, bepaal dan je
totaalscore en probeer deze score steeds weer te verbeteren!

Raad een dier
Let op: als er in deze spelregels gesproken wordt over ““Je”, “Jij”of “Jou”, dan wordt
er altijd een volwassene bedoeld.
Tijdens het spel zijn het alle kinderen die JOU een dier laten raden door deze
te beschrijven aan de hand van de iconen op het bord.

Einde van het spel
Zodra de stapel van 12 kaarten leeg is, dan eindigt het spel.
Tel het aantal kaarten waarvan je het dier geraden hebt om je score te
bepalen. Vergelijk deze score met onderstaande tabel om te zien hoe jullie het
gedaan hebben.

Neem de bovenste kaart van de stapel, zonder deze te bekijken, en plaats
deze in de kaarthouder zodat alle kinderen deze kunnen zien.
Vervolgens legt ieder kind om de beurt een ring op een icoon op het bord
om jou te helpen om het dier te raden. De kinderen mogen elkaar helpen om
iconen te kiezen die het dier het beste beschrijft.
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Legendarische Leeuw

Je mag zo vaak raden als je wilt. Echter, de kinderen mogen alleen met ja of
nee reageren.

10 • 11
Machtige Tijger

Scoren
Als je het dier goed geraden hebt, leg de kaart dan open naast de stapel.
Deze kaart is 1 punt waard aan het einde van het spel.
Als je het dier niet goed geraden hebt en je wil passen, dan laten de
kinderen het dier aan jou zien.
Vervolgens wordt de kaart in de doos gelegd – deze wordt niet meegeteld
tijdens de bepaling van je totaalscore.
Let op: je moet passen indien de kinderen geen ringen meer hebben om op het
bord te leggen en jij het dier niet weet te raden.

8•9
Nobele Panter

7
Slim Luipaard

6
Vervolgens trek je een kaart en probeer je een nieuw dier te raden.

Kleine Lynx

5

er
of mind

Kitten

Moeilijkheidsniveau aanpassen
Hieronder worden drie varianten beschreven waarmee je het moeilijkheidsniveau van het spel kunt aanpassen. Deze varianten kunnen ook met elkaar gecombineerd worden.
Voor elk van deze geldt: het spel wordt gespeeld volgens de standaard regels zoals hiervoor beschreven, maar met uitzondering van de volgende punten:
1

Wissel van Rol
Een kind gaat raden. Plaats de kaarthouder voor één gekozen kind dat een
nieuwe kaart in deze kaarthouder plaatst zonder deze te bekijken. Jij probeert
nu samen met de overige kinderen er voor te zorgen dat het gekozen kind het
dier weet te raden.

3

Voor 6 jaar en ouder
Als je het spel speelt met een groep oudere kinderen, dan is het niet langer de
groep kinderen die een speler het dier laat raden, maar slechts 1 speler die
probeert om alle andere spelers een dier te laten raden.
Bij de voorbereiding neem je 24 kaarten in plaats van 12.

2

Twee kaartsoorten
De kaarten hebben twee moeilijkheidsniveau’s:
• De kaarten met de blauwe rand tonen dieren die kinderen al kennen van
school, uit kinderliedjes of uit boeken.
• De kaarten met een rode rand tonen de minder bekende dieren, waarvoor
een grotere kennis van het dierenrijk benodigd is.
Om het niveau te verhogen kun je zowel de kaarten met een blauwe rand als de
kaarten met een rode rand gebruiken of alleen de kaarten met een rode rand.

Aan het begin van elke beurt neemt een speler 2 kaarten van de stapel. Er
wordt er 1 gekozen en de andere kaart wordt in de doos gelegd.
Deze speler laat alle andere spelers het gekozen dier raden via de iconen op het
spelbord.
Zodra een speler het dier weet te raden of als de groep past, dan eindigt de
beurt.
Het is dan de beurt aan de volgende speler om de andere spelers een dier te
laten raden.
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Meer spelen?
Bezoek onze Concept Facebook pagina!
https://www.facebook.com/conceptthegame/
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