Winnie heeft een wedstrijd georganiseerd met zijn vriendjes
Knorretje, Teigetje, en Iejoor. Wie komt als eerste aan bij de
honingboom? En wie neemt als eerste een pot honing mee terug?
Om te winnen moet je gewoon het spoor van de bijen volgen.

Doel van het spel :
Als eerste een honingpot uit de boom halen en mee terugnemen naar het weiland.

Materiaal :
4 knuffelbeesten
(Winnie, Knorretje,Teigetje, Iejoor)
• 1 weiland.
• 1 honingboom.
• 12 dikke parcoursstukken.
• 1 veelkleurige dobbelsteen.
• 4 honingpotten.
• 1 handleiding.
•

Druk de verschillende onderdelen voorzichtig uit de kartonnen frames. Let op!
Haal niet de 4 lipjes uit de boom, hier komen de honingpotten aan te hangen. Pak
de drie onderdelen van het weiland; het weiland kun je herkennen aan Winnie met zijn
vier vrienden in het gras met de vlindertjes. Pak vervolgens de drie onderdelen van de
boom: deze bestaat uit twee delen en een druppelvormig voetstuk. Haal de overige
uitsparingen uit het weiland en de boom. Zet het weiland in elkaar: Vouw het veld met de
pijl naar voren. Bevestig de twee zijkanten van het weiland
door deze in de uitsparingen van het middengedeelte
aan de buitenzijdes te plaatsen. Zet de boom in
elkaar: Schuif de twee delen van de boom
loodrecht in elkaar in de uitsparing, en zet de
boom vast in de ronde gaten van het
voetstuk.

Voorbeeld
van een
parcours

Voorbereiding :
Leg de 12 stukken van het parcours aan elkaar vast. Er is geen vaste volgorde, maar je
kunt eventueel afspreken dat twee dezelfde kleuren niet naast elkaar mogen liggen.
Het weiland wordt in het begin van het parcours neergelegd en de honingboom aan
het eind. De honingpotten worden in de boom gehangen. Iedere speler kiest een
knuffelbeest uit en zet dit op het startveld (het groene veld onderaan het weiland)

Spelen maar :
De jongste speler mag beginnen. Gooi de dobbelsteen en zet je knuffel op het eerste
veld met dezelfde kleur als de kleur die je hebt gegooid met de dobbelsteen.
Vervolgens mogen alle spelers om de beurt de dobbelsteen gooien. Er wordt gespeeld
in de richting van de wijzers van een klok.
Er mogen niet meerdere spelers op hetzelfde veld staan. Zet je knuffelbeest altijd op
het eerste vrije veld in de kleur die door de dobbelsteen wordt aangegeven. Zo kan
het soms gebeuren dat je in één beurt een enorme stap vooruit zet.

1
2
(1) Winnie wordt op het eerste gele veld gezet
(2) Winnie wordt op het eerste gele veld dat vrij is gezet
De velden met de bijen

Op sommige velden staan bijen afgebeeld.Als je knuffelbeest op zo’n veld komt, mag
je door naar het volgende vrije veld met bijen (bijen helpen je namelijk bij het zoeken
naar honing).

Winnie komt op het eerste rode veld dat vrij is.
Hierop staan bijen afgebeeld. Winnie mag nu naar
het eerstvolgende veld met bijen dat vrij is.

De honingboom
Om bij de honingboom te komen (het grote groene veld aan de voet van de boom) gooi je
een kleur met de dobbelsteen die niet meer op het parcours aanwezig is,of je maakt een
sprong vanaf het laatste veld met de bijen.

1
Er is geen blauw veld meer tussen Winnie en de
boom. Winnie mag naar de voet van de boom.

2
Winnie wordt op het eerste vrije blauwe veld gezet. Op
dit blauwe veld staan bijen afgebeeld. Er is geen ander
veld met bijen tussen Winnie en de boom. Winnie mag
door naar de voet van de boom.

Eenmaal bij de boom aangekomen,mag je een honingpot pakken die je aan de poot van je
knuffel hangt.Bij de volgende beurt ga je weer terug richting het weiland.Op de weg terug naar
het weiland hebben de velden met de bijen geen betekenis meer.De groene velden aan de voet
van de boom en beneden aan het weiland zijn bijzondere velden.Op deze velden mag je wel
met meerdere dieren tegelijk staan.

Het weiland
Dit veld is zowel de start als de finish van de wedstrijd.Op de
terugweg kom je bij het weiland door een kleur te gooien die niet
meer op het parcours aanwezig is.

Einde van het spel:
Het spel is afgelopen wanneer alle spelers terug zijn bij het weiland.
De winnaar is de speler die als eerste op dit veld terugkeert.
Om het spel eenvoudiger te maken, kun je:

a.) Afspreken dat het spel is afgelopen wanneer alle spelers zijn
aangekomen bij de boom.
b.) Afspreken om geen rekening te houden met de betekenis van
de velden met de bijen.
Een veld met bijen wordt dan beschouwd als een gewoon veld.
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Spelregels voor een kind:

Winnie en Teigetje worden beide op het startveld gezet.Verplaats
beurtelings de één en de ander. Als Winnie het eerste aankomt
heeft het kind gewonnen. Als Teigetje als eerste aankomt heeft het
kind verloren.
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