
Inhoud
JAPIE KROKODIL, stickervel

De bedoeling
Jij bent de tandarts! Druk op de tanden van 
JAPIE KROKODIL, maar pas op dat je niet 
op zijn zere tand drukt, want dan bijt hij! 
Zorg dat jij als enige speler niet gebeten 
wordt... en je wint!

De eerste keer dat je speelt
Plak de oog- en neusstickers zoals 
aangegeven op JAPIE KROKODIL. 
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Zó speel je!
De jongste speler mag beginnen en het 
spel gaat met de klok mee verder.

Als je aan de beurt bent, kies je een tand 
en je drukt er met je vinger op. Pas op 
voor de zere tand! 

Als JAPIE niet bijt wanneer je op een tand 
drukt, ben je veilig! De volgende speler is 
aan de beurt. 

Als JAPIE bijt wanneer je op een tand 
drukt, ben je af! Open JAPIE bek weer en 
de volgende speler mag een tand kiezen.

Zó win je!
Druk om de beurt op een tand totdat er 
nog maar één speler over is. Als JAPIES 
heeft gebeten, vergeet dan niet de bek 
weer wijd open te zetten. De enige speler 
die niet gebeten wordt wint! 

 

SPELERS

Klaar?
Trek de bovenkaak van JAPIE KROKODIL 
zo ver mogelijk omhoog, zodat z'n bek 
wijd open is.
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   WAARSCHUWING: 
VERSTIKKINGSGEVAAR - bevat kleine onderdelen. 
Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.
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