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2 DRIE KLEINE BIGGETJES    

  

 

 

 
 

 

links: voorbeeld van een opdracht en oplossing zonder de wolf (dag) 
rechts: voorbeeld van een opdracht en oplossing met wolf (nacht) 
 
DAG EN NACHT 
 
Omwille van het thema, was het nodig dat er nog een figuur extra bij zou 
komen… de boze wolf. Deze wordt enkel gebruikt in de helft van de 48 
opdrachten. Daarom heeft het opdrachtenboekje twee voorkanten. Aan de ene 
zijde is het dag en spelen de varkens aan de rand van het water. De opdracht 
toont telkens de plaats van één of meerdere varkens. Het doel van het spel bij 
deze opdrachten is om de 3 puzzelstukken met huizen op het spelbord te 
zetten, zodat de varkens buiten in het zonnetje spelen. 
De andere kant van het opdrachtenboekje toont de nacht en bevat 24 
opdrachten met varkentjes én de wolf. Bij deze opdrachten is het doel van het 
spel om ervoor te zorgen dat alle varkens veilig in hun huisje zitten. De wolf 
moet natuurlijk buiten blijven. Zoals je in het voorbeeld hierboven kan zien, zijn 
er niet altijd 3 varkentjes in elke opdracht. Dat betekent dat er soms plaatsen 
op het spelbord of in de huisjes leeg zullen blijven. 
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Wat kan je o.a. met dit spel oefenen? 
 
Concept: vorm 

 
-  vraag het kind eerst het spelbord voor zich  neer te leggen 
“ligt het bord goed?”, “waaraan kan ik dat zien?”, “ knap hoor! Je hebt 
gezien dat de zijkanten verschillend zijn!  Kan je vertellen wat het verschil 
is?”  
 

- “laat ons eens kijken naar de puzzelstukken?”, “wat kan je er al over 
vertellen?” 
o Er staan huisjes op 
o Het zijn er drie 
o In verschillende kleuren 
o Met vensters en een deur,... 

 
- Ze hebben een andere vorm: 

o Er is één lang stuk, die over drie vakjes kan liggen 
o Er zijn twee stukken met een hoek. Het stuk met het rood huisje 

heeft één lange en één korte kant: in de éne richting bedekt het  
twee vakjes en in de andere richting drie. 

o Het stuk met het geel huisje heeft twee korte kanten: in de beide 
richtingen bedekt het  twee vakjes  

 
Succescriteria:  
“Waar gaan we moeten op letten om de oplossing te vinden?” “ja! We moeten 
goed uitkijken dat de stukken passen en dat de varkentjes op hun plaats 
blijven” of “... dat de varkentjes in hun huisjes verborgen zijn!” 
 
 
Executieve functies: 
 
- Plannen en organiseren:  “heb je de varkentjes op de juiste plaats gezet?” 

“wat ga je nu doen?”, “wat was de opdracht wanneer de wolf meespeelt?” 
 

- Werkgeheugen: “hoe zijn we tewerk gegaan bij de vorige oefeningen? 
zomaar geprobeerd?”... 

 
- Reactie-inhibitie: “stop! Ik zie dat je boos wordt, kan je vertellen waarom?” 
 
 

 


