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Inhoud Na Tuurlijk! Basisspel:

• Spelbord (dubbelzijdig)

• Spelregels

• Stickers voor de dobbelstenen, houder en speelfiguren

• Houten dobbelsteen tot 6 punten

• Houten dobbelsteen tot 3 punten

• Grote houten dobbelsteen (voor kleurendobbelsteen)

• 4 pionnen in vier kleuren

• 4 TROLLI-verzamelkaarten

• 60 TROLLI-chips

• Plastic bakje voor de TROLLI-chips

• Houten houder voor de verschillende soorten acties
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Voor u de eerste keer speelt:

Plak de stickers met de overeenkomstige 
kleur op de 4 pionnen.

• • •

Plak de kleurenpunten op de vlakken 
van de grote houten dobbelsteen.

• • •

Plak de sticker voor de actiekaarten 
op de houder. 

• • •

Druk de TROLLI-chips uit de stansvorm.

Prima ... u kunt nu met Na Tuurlijk! beginnen!!
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SPELREGELS

2. Basisspel

De spelers gooien afwisselend met de dobbelsteen tot 6 punten en 
zetten hun pion net zoveel stappen vooruit op het speelveld als het 
aantal gegooide ogen. De kinderen kunnen hardop meetellen.

Als een speler op een ACTIEVELD (vraagteken) belandt, neemt deze 
de bovenste Na Tuurlijk! -ACTIEKAART van de stapel. Als de speler het 
afgebeelde begrip kan benoemen, krijgt hij een TROLLI-chip. Nu is de 
volgende speler aan de beurt.

Na elke ronde (waarbij men langs START komt) krijgen de spelers een 
extra TROLLI-chip. 

Wie als eerste één/meerdere rijen van de TROLLI-verzamelkaart vol 
heeft, is de winnaar.

1. Voorbereiding van het spel

Kies een kaartenset afhankelijk van het thema of de klank die geoe-
fend moet worden. Schud de bijpassende ACTIEKAARTEN en leg de 
stapel met de beeldzijde naar beneden op het speelveld.

Zet ook het blauwe bakje met de TROLLI-Chips op de voorziene 
plaats. Iedere speler krijgt bovendien een TROLLI-verzamelkaart en 
een pion, die op het STARTVELD wordt gezet.

Voor kinderen die gemakkelijk visueel afgeleid worden, gebruikt u het 
vereenvoudigde spelbord op de keerzijde. 
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3. Spelen met de kleurendobbelsteen

U kunt ook volgende variaties op het hierboven beschreven basisspel 
spelen: Zodra een speler op een ACTIEVELD (vraagteken) belandt, 
gooit hij ook met de KLEURENDOBBELSTEEN.

Afhankelijk van de kleur moet de speler het afgebeelde begrip nu

 tekenen (groen),

 uitbeelden (geel) of

 omschrijven (blauw).

Als het gezochte begrip wordt gevonden, krijgt de speler voor het 
succesvolle tekenen, uitbeelden of omschrijven het op de kaart 
aangegeven aantal TROLLI-chips.

Als u het spel met oudere kinderen speelt, kan er een tijdslimiet 
worden gesteld waarbinnen de afbeelding moet worden geraden. 
Ook kan het aantal keer dat geraden mag worden, worden beperkt.
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4. Spelvariaties met de kleurendobbelsteen

In plaats van de hierboven genoemde verschillende soorten acties, 
kunt u naar eigen keuze ook andere soorten acties kiezen en die dan 
op de achterkant van de HOUDER VOOR DE VERSCHILLENDE ACTIES 
aanbrengen.

Voor kinderen die kunnen lezen en waarvan het taalvermogen al goed 
is ontwikkeld, kunt u bijvoorbeeld de volgende opdrachten gebruiken:

 spel het woord (groen)

 spreek het woord achterstevoren uit (geel)

 vind een rijmwoord (blauw)

5. Opmerkingen en tips voor logopedisten en 
professionele klanten

Duur van het spel:

De duur van het spel kan vrij gekozen worden met behulp van de VER-
ZAMELKAART. Er kan gekozen worden te spelen met drie rijen van vijf 
of vijf kolommen van drie.

Bij twee spelers (kind – therapeut) duurt het basisspel – afhankelijk van 
het ontwikkelingsniveau van het kind – ongeveer 5 minuten per kolom 
van drie en ongeveer 7-10 minuten per rij van vijf.

Het spel met de kleurendobbelsteen kan men het best spelen met 
twee tot drie rijen van vijf. Het spel duurt dan ongeveer 12-25 minuten.
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Afbeeldingen bekijken:

Het is aanbevolen om voor de aanvang van het spel alle ACTIE-
KAARTEN samen met het kind te doorlopen en de begrippen toe 
te lichten. Daarvoor kan men ook een sterk ingekorte variant van 
Na Tuurlijk! gebruiken:

De spelers nemen om beurten een Na Tuurlijk! - 
ACTIEKAART van de stapel. Als het begrip juist 
wordt herkend en benoemd, krijgt de speler 
TROLLI-chips. Wie het eerst één/meerdere rij(en) 
van de VERZAMELKAART vol heeft, is de winnaar. 
Er kan ook gespeeld worden met open kaarten. 
In dat geval krijgt de speler die het eerst het 
gezochte begrip benoemen kan een TROLLI-chip.

Voorsorteren:

Om het spel aan te passen aan het niveau van de spraak/
taalontwikkeling van het kind, kan men vooraf de ACTIEKAARTEN 
sorteren: afhankelijk of men begin-, midden- of eindklanken 
wil oefenen, of de nadruk legt op het oefenen van 
medeklinkerverbindingen. 

Het recht van de zwakste:

Om het spel zonder frustraties te kunnen beëindigen, is het vaak 
nuttig de andere speler(s) te laten beslissen of een begrip voldoende 
getekend, omschreven of uitgebeeld werd, zodat TROLLI-chips 
toegewezen kunnen worden.
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