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Vier op een rij: Optellen onder 10 
 

 
 

Materiaal 

 Speelbord Vier op een rij: Optellen onder 10 

 40 fiches in twee kleuren, 20 van elke kleur 

 2 dobbelstenen en twee kleine stickertjes 

 

Aantal spelers 2 (of 2 teams van 2)   Speelduur ± 10 minuten 

 

Doel van het spel 

Automatiseren en strategisch spelen: optellingen onder 10. 

 

Drempel 

Met dit spel werken de kinderen aan drempel 1A. 

Extra 

Op www.rekenspel.slo.nl vindt u een kopieerblad met het 

speelbord voor dit spel. 

 

Rekeninhouden 

 Automatiseren van de optellingen onder 10: 

1,2,3,4,5 + 1,2,3,4,5. 

 

Beginvoorwaarden rekenvaardigheden 

 Kunnen uitrekenen van de optellingen onder 10: 

1,2,3,4,5 + 1,2,3,4,5. 

 

Voorbereiding 

plak die over de 6 (stippen) van de dobbelstenen. 

Geef iedere speler 20 fiches van een eigen kleur en leg 

het speelbord tussen de spelers in. 

 

Spelverloop 

Speler 1 gooit met twee dobbelstenen. Hij telt beide 

worpen bij elkaar. De uitkomst vindt hij op het speelbord. 

Hierop legt hij een fiche van zijn kleur. 

Gooit de speler een smiley, dan mag hij zelf kiezen voor 

welk getal de smiley () staat: een 1, 2, 3, 4 of 5. 

Nu is speler 2 aan de beurt, hij doet hetzelfde. 

  

Zo spelen de spelers door. Na een poosje kan de speler 

zijn uitkomst misschien niet meer op het speelbord 

vinden. Dat is jammer, dan is de ander aan de beurt. 

 

Wie het eerst vier fiches van zijn kleur op één rij heeft, 

horizontaal, of verticaal of diagonaal, is winnaar van dit 

potje. 

Kun je allebei twee keer na elkaar niet meer, dan is het 

spel afgelopen. 

Dan heeft niemand gewonnen. Speel je nog een potje? 

 

Tips 

 Als je weet hoeveel je hebt gegooid, dan zijn er vaak 

meer plaatsen op het speelbord waar je je fiche kunt 

neerleggen: waar moet je hem leggen om sneller vier 

op een rij te krijgen? 

 Speel eens in twee teams van twee tegen elkaar, dan 

kun je overleggen en het extra moeilijk maken! 

 Wil je het spel iets veranderen? Spreek dan af dat je 

één van de dobbelstenen neer mag leggen met de worp 

naar boven die jij graag wil; de andere gooi je daarna 

erbij: kun je zo meer kiezen wat je gooit? 
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