
Spelregels
De kameleons in dit spel maken het wel heel bont. Ze 
zijn hun stippen verloren! Kun jij ze helpen deze weer 
terug te vinden? Kleuren Kameleon is een spel voor de 
allerkleinsten en leert ze de kleuren herkennen. 

Inhoud
• 4 Kameleonkaarten
• 24 Gekleurde stippen; 4x rood, 4x oranje,
   4x geel, 4x groen, 4x blauw en 4x paars
• 1 Kleurendobbelsteen

Voordat je begint
Druk alle kameleonkaarten voorzichtig uit het karton en verwijder ook de 6 
rondjes. De dobbelsteen moet voor het spel nog even in elkaar worden gezet. 
Vouw het kartonnen kubusje in elkaar en plaats dit in de kunststof delen van 
de dobbelsteen. Druk nu voorzichtig de beide delen aan.

Het kartonnen restmateriaal mag bij het oud papier.

Hoe speel je Kleuren Kameleon?
Iedere speler kiest een kameleonkaart en pakt 6 stippen (één van elke kleur) 
en legt deze naast de kameleonkaart. De speler met de kleurrijkste kleding aan mag beginnen.
Kijk goed naar je kameleonkaart. Je gaat de ontbrekende stippen op volgorde van kop tot staart aanvullen. 
Dat doe je door te rollen met de kleurendobbelsteen.

• Is de kleur van de dobbelsteen hetzelfde als de kleur van jouw eerste lege vakje? Pak dan een stip in dezelfde 
   kleur en leg deze in het gaatje van jouw kameleon. Nu is de volgende speler aan de beurt.

• Is de kleur van de dobbelsteen niet hetzelfde als het eerste lege vakje? Dan heb je pech en is de volgende 
  speler aan de beurt.

Wie wint?
De speler die als eerste de 6 kleuren van de kameleon heeft verzameld is de winnaar!

Een sneller spel
Met de allerkleinsten kun je het spel ook op een snellere manier spelen. Bij deze spelvariant is het niet nodig om 
de kleuren op volgorde van kop tot staart te verzamelen.
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