
Spelregels: chemiespel organische stoffen.

Het spel is gebaseerd op Jungle Speed. Het is de bedoeling dat er in groepjes van 3-8 spelers 
wordt gespeeld. Iedereen gaat rond een tafel zitten en in het midden wordt een totem 
geplaatst. Daarna worden de spelkaarten verdeeld onder de spelers. Op de kaarten staan 
volgende zaken: 
Verzadigde Alkanen:
- Methaan, CH4 + tekening
- Ethaan, C2H6 + tekening
- Propaan, C3H8 + tekening
- Butaan, C4H10 + tekening
- Pentaan, C5H14 + tekening
- Hexaan, C6H14 + tekening
- Heptaan, C7H16 + tekening
- Octaan, C8H18 + tekening
- Nonaan, C9H20 + tekening
- Decaan, C10H22 + tekening
Alcholen:
- Functionele groep: OH
- Methanol: CH3OH: giftig alcohol
- Ethanol: C2H5OH: alcohol in alcoholistische dranken
Carbonzuren:
- Functionele groep: R-COOH
Mierenzuur: methaanzuur: HCOOH
Azijnzuur: ethaanzuur: CH3COOH
Triviaalnaam

De spelers draaien om de beurt een kaart om. Wanneer er twee kaarten worden getrokken 
die bij elkaar horen, zoals bijvoorbeeld methanol en giftig alcohol, dan komt er een duel 
tussen de leerlingen met deze kaarten. Zij moeten dan om ter snelst de totem pakken. 
Diegene die als eerste de totem heeft, wint en mag zijn kaarten aan de verliezer worden. Het 
is dan ook de bedoeling om zo snel mogelijk al je kaarten kwijt te spelen. Ook zit er af een 
toe een kaart bij waar ‘KLEUR’ of ‘TOTEM’ opstaat. Bij de kaart ‘KLEUR’ moet je letten op de 
kleur waarin de begrippen geschreven zijn en de totem grijpen wanneer er twee kaartjes zijn 
met dezelfde kleur. Bij de kaart ‘TOTEM’ is het dan weer de bedoeling om zo snel mogelijk 
je hand op de totem te leggen. Wanneer je dit als eerste doet, mag je al je omgedraaide 
kaarten onder de totem leggen. 
Als iemand de totem pakt zonder dat hij overeenkomstige kaarten heeft, moet deze speler de 
omgedraaide kaarten van alle spelers nemen.


