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4 Castle logix 
 
 
 
 
 
 
 

 

We kunnen de blokken opsplitsen in muren/torens en dakjes/stokken. 
Hoe moet ik de blokken gebruiken om het kasteel te bouwen? 
Wat je ziet, is niet altijd wat je denkt!  
Daarnaast is er nog een klein, maar belangrijk detail. Op het rood  blok staat 
op de voor-en achterkant dezelfde tekening, maar dan in een verschillende 
positie t.o.v. de opening. Hierdoor is het niet meteen uit een vooraanzicht 
duidelijk, hoe het blok geplaatst is en of een toren erin of erop past. 
 

 
 

 

 
 

 
bovenaan: voorbeeld van een opdracht met de opening  in het rood blok vertikaal 
 
onderaan: voorbeeld van een opdracht met de opening  in het rood blok horizontaal   
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Wat er leuk is aan dit spel, is dat jonge kinderen het graag manipuleren, zelfs 
al zijn ze nog te jong om de opdrachten op te lossen. Ze gebruiken het spel 
dan louter als een spel van insteken en uithalen. Op die manier is dit niet 
alleen een puzzel, maar ook leuk speelgoed.  
 
Wat kan je o.a.met dit spel oefenen? 
 
Concept: grootte (maat, afmeting in relatie tot...) 
  groot/klein; groter/kleiner dan; lengte, breedte, hoogte, diepte... 
 
- “zet de dakjes eens naast elkaar! Wat zie je?” 

o Er is een korte stok, een lange stok en een middelgrote stok = 
De stokken hebben een verschillende lengte! 
 

- “wat kan je van de muren vertellen?” 
o Er is een kleine rode muur, de groene muur is langer, de oranje muur 

is even lang en de blauwe muur is het langst. De muren zijn dus niet 
even groot. 
 

- “als we de muren omdraaien zien we torens, ook een kleine, een 
middelgrote en een grote toren.” “die verschillen in hoogte!” 

 
Succescriteria:  
de passende stukken kunnen vinden om het kasteel te kunnen nabouwen 
 
 

Executieve functies: 
 

- Taak-initiatie:  
o “ben je zeker dat die blauwe muur daar moet liggen? Heb je goed 

gekeken naar de andere blokken en heeft die de juiste maat” 
o “hoe kan je de rode muur nog gebruiken?” 

 
- Doelgericht gedrag:  

o “ga je een verdere opdracht kiezen?” 
 

 
 

 
 

 


