
Instructiefiche atomino 

 

Met de atomino kunnen leerlingen van het middelbaar de belangrijkste begrippen die in de les 

chemie gezien werden rondom atoommodellen op een speelse manier herhalen. Je kan het spel met 

2 tot 6 leerlingen spelen. 

Spelregels 

Het begin: 

- Schud de kaartjes goed door elkaar voor je begint. 

- Verdeel de kaartjes over de verschillende leerlingen. 

- De leerling die het kaartje heeft waarop “START” staat mag beginnen. 

Het spel zelf: 

De leerlingen proberen telkens een passende kaart aan de voorgaande kaart te koppelen. Ieder heeft 

zijn eigen kaarten. Ieder legt om de beurt een kaart op, wanneer ze niet kunnen gaat de beurt over 

naar de volgende speler.  Door samen te werken moeten de leerlingen proberen om al de kaartjes 

gelegd te krijgen. Een echte winnaar is er dus niet, het is een groepsoverwinning wanneer alle 

kaartjes gelegd zijn. 

Het einde: 

Wanneer alle kaartjes op zijn gebruikt en men als laatste het kaartje met “EINDE” heeft gelegd is het 

spel afgelopen. 
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