Levend stratego
Leerdoel kind:
- onthouden
Tijdduur: 5 minuten per ronde
Leeftijd: vanaf 4 jaar
Deelnemers: 12 + 12
Benodigd materiaal:
-

Alleen de kaartje waar de rang op staat en iedere rang is verschillend zo heb je de
maarschalk dat is de hoogste rang.
Een bos is het mooist want je moet de vlag verstoppen dus ja dan ben je wel wat ruimte
nodig.

uitleg
•

Je hebt geen vaste plek bij stratego je heb de kaartjes en daar staat je rang op en iedereen
mag lopen behalve de bom en de vlag want die mag je niet verplaatsen.

De rangen zijn – Vlag. Maarschalk. Generaal. Kolonel. Majoor. Kapitein. Luitenant. Sergeant.
Mineur. Verkenner. Spion. Bom.
De vlag kan door alles gepakt worden behalve de bom want die mag eigenlijk niet lopen, De
maarschalk kan alleen gepakt worden door de spion als die spion de maarschalk aan tikt en als de
maarschalk de spion aan tik dan is die gene af en ander rangen kan de maarschalk pakken behalve
de bom want die kan alleen de mineur pakken en zo ga je het lijstje af en dan kijken wie hoger is
en de gene die hoger is die is niet af en de ander wel.
• Je hebt 2 teams een rood team en een blauw team je moet van mekaar de vlag zoeken en
de eerste team die de vlag heeft gevonden heeft gewonnen.
• Om het makkelijk te maken is dat de bommen gewoon mogen lopen, en om het moeilijk te
maken dat de bommen niet mogen lopen en dat er maar eerst 4 mensen door het bos
mogen lopen van bij de teams
• Dat mensen niet vals spelen, ik vindt het een ontzettend leuk spel om te doen

Moeilijker
Makkelijker
extra
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Extra’s
Veel zelf doen
Helpen

