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3 Camelot junior                                                              

                     
 
Welke blokken zitten er in dit spel, hoe groot zijn ze en welke positie hebben 
ze? Hoe leg ik ze? 
 

 
 
Het gaat er niet alleen om welke blokken je gebruikt, maar vooral hoe je ze 
combineert. 
 
De blokken hebben een dubbele betekenis in de opdrachten:  

 Vaak heb je ze nodig, om een weg te kunnen maken, bijvoorbeeld om 
een efficiënte brug te maken.  

 Maar soms moet je meer blokken gebruiken dan je eigenlijk nodig hebt. 
De vraag is dan waar je met dit "teveel aan blokken" moet blijven, terwijl 
je nog steeds een weg maakt. 
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Het leukste aan Camelot is kinderen ermee te zien spelen. Bijna alle kinderen 
nemen de speelfiguren en zeggen “trip-trap, trip-trap” wanneer ze de oplossing 
gevonden hebben en de prinses en ridder bij elkaar brengen. Je hebt dus niet 
noodzakelijk speelgoed met  batterijen nodig voor beweging of geluid. 
 

 
 
Wat kan je o.a.met dit spel oefenen? 
 
Concept: positie 
- Verken eerst de stukken :”hoe kan ik de blokken leggen?” “ja! Julien je hebt 

de toren met de rode kleur rechtop gezet, dat noemen we in de vertikale 
positie”. “Emma, hoe kan je het  blok met de groene kleur gebruiken?” 
“goed zo, je legt het plat op tafel! Dit noemen we dan de horizontale positie” 
 

- Opmerking: de woorden horizontaal en vertikaal zijn moeilijke begrippen 
toch loont het de moeite om ze zoveel mogelijk te gebruiken, desnoods in 
combinatie met ‘rechtopstaand’ en ‘liggend’ om een positie te duiden. 

 
Succescriteria: alle opgegeven stukken moeten gebruikt worden zodat de 
ridder en de prinses naar elkaar toe kunnen! 
 
Executieve functies: 
 

- Flexibiliteit: “kan je de blokken nog op een andere manier 
gebruiken?”, “wat hebben we nog niet geprobeerd?” 
 

- Emotieregulatie: “lukt het niet? Zullen we eens kijken wat je kan 
doen?” 

 
- Reactie-inhibitie: “ben je klaar om te beginnen? Weet je al wat je 

gaat doen?” 


