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2 - 6 scharrelkuikens vanaf 5 jaar.

• 19 kippenrenkaarten
2 met kippenkak, 2 met een schep)
• 45 dierenkaarten (3 sets van 15) (15 met dieren,
• de spelregels

Speelmateriaal

Als het plaatje op de kippenrenkaart wel gelijk is aan die
op de gespeelde handkaart, legt de speler zijn gespeelde
kaart af en hij is meteen weer aan de beurt. Hij laat de open
kippenrenkaart liggen, legt weer een kaart uit zijn hand
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• de spelregels

Als er niet genoeg kaarten in zijn stapel zitten om zijn hand tot
5 aan te vullen, neemt hij ze allemaal en speelt hij verder met
minder dan 5 kaarten.
achterkant

Kippenkak en schep
Op twee van de kippenrenkaarten staat een plaatje van
kippenkak. Als een speler zo’n plaatje omdraait, heeft hij
dringend een schep nodig om de kippenkak op te ruimen.
Daarom mag hij nu meteen nog een kippenrenkaart omdraaien.
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Geluk gehad! Als een speler een plaatje in de kippenren vindt,
waarvan hij er meer dan één in zijn hand heeft, mag hij ze
allemaal opzij leggen.

Voorbereiding
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