
Juan y RosaJuan y Rosa

Uitgeverij

De Juan y Rosa leermethode daagt uit tot samenwerken,  
jezelf laten zien en je leer vaardigheden ontwikkelen.

Mucho éxito.

Dominospel / Memory
 
• Knip alle kaartjes uit. Doe het zo dat je een kaartje hebt met aan de linkerkant het 

plaatje en aan de rechterkant een woord. Dus alleen de dikke zwarte randen los 
knippen. Doe de kaartjes vervolgens in een doosje.

• Alle domino kaartjes worden op tafel gelegd en geschud. Elke speler trekt 4 kaartjes 
en stelt deze zo op dat ze niet zichtbaar zijn voor de andere spelers. Eén kaartje uit 
de pot wordt open op tafel gelegd.  

• De jongste mag beginnen en een passend kaartje aan het openingskaartje leggen. 
Als je niet kan moet je een kaartje van de pot pakken. 

• De volgende speler moet aan één van de uiteinden een passend kaartje leggen en zo 
verder. 

• Per beurt mogen de spelers slechts één kaartje plaatsen. Kan een speler aanleggen, 
dan is hij verplicht aan te leggen.

• De speler die al zijn kaartjes heeft weggespeeld heeft gewonnen.

Je kunt er ook voor kiezen om alle kaartjes los te knippen, dus ook de woordjes van de 
plaatjes. Zo kun je memory spelen. Dit betekent dat je alle kaartjes met het plaatje naar 
beneden over de tafel verspreidt. Om de beurt draaien de spelers twee kaartjes om en 
proberen de paren (woord en plaatje) te vinden. Wie de meeste paren vindt, heeft ge-
wonnen. 
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COCHES

CINCO

BOLSAS

SAN  
NICOLÁS

Wanneer het dominospel gelegd is kunnen we nog een liedje zingen, in de volgorde van 
de plaatjes:

 (melodie: Zie ginds komt de stoomboot)

 San Nicolás llega en barco
 Lo veo de aquí
 Tiene mitra y cayado
 Él saluda y él rí(e)

 Su barco con regalos
 y veo sus diez pedros 
 Me gustan las golosinas 
 y una muñeca para mí / ti

Veel plezier ermee! 

Antoinette Gerichhausen
info@juanyrosa.com 
www.juanyrosa.nl 

llega komt aan

veo ik zie

tiene hij heeft

con met

me gusta ik houd van

para voor


