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6 Roodkapje  de luxe 

 

 
Aan de voorkant van het boekje zijn er 24 opdrachten met alleen 

Roodkapje. Aan de achterkant van hetzelfde boekje zijn er 24 opdrachten 

met zowel het meisje als met de wolf. Bij deze opdrachten is het de 

bedoeling dat je voor beide figuren een weg maakt naar het huisje van 

grootmoeder, elk naar een aparte deur (aangezien er geen puzzelstukken 

met kruispunten of splitsingen zijn). 

 
 

 
 

voorbeeld van een Starter 

opdrachten/oplossing (bovenaan) 

een een Master opdracht/oplossing 

(onderaan) met wolf 

 

 

 

 

Het huis heeft 3 deuren. Daarom is het niet altijd meteen duidelijk naar 

welke zijde van het huis je uiteindelijke weg moet  lopen.  

 
Sommige kleuters zullen misschien opmerken dat de bloemen die afgebeeld 

staan onderaan elke opdracht overeenkomen met diegene die op de 
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puzzelstukken staan die ze nodig hebben voor de juiste oplossing. Misschien 

ontdekken ze ook dat de weg voor de wolf altijd korter is dan die voor 

Roodkapje. In het sprookje is de wolf namelijk sneller bij het huis, omdat hij een 

kortere weg neemt. Maar verklap zulke geheimpjes over het spel niet. Kinderen 

zullen zich slim voelen, wanneer ze deze op een gegeven moment zelf kunnen 

ontdekken. 
 

Wat kan je o.a. met dit spel oefenen? 
 

Concept: richting  

 

- Bekijk elk puzzelstuk en laat het kind vertellen wat het opmerkt. 
 

- Bekijk het huisje aandachtig: 

o “hoeveel vensters zien we?”, “hoeveel deuren?” 

o “drie deuren? Dat is bijzonder? Waarom zou dat zo zijn?” 

o “het huisje heeft ook een schouw!, zien we die ook op de prenten?” 
 

- Wanneer we naar de prent kijken, zien we niet alles zoals op een foto, hoe 

komt dat? “ja, het is alsof we een vogeltje zijn dat vanuit de lucht kijkt! = 

vogelperspectief. We kijken van boven naar beneden! 

 

- “in welke richting draait de bocht nu?” 
 

- “wat missen we nog? Een rechte weg naar boven! Hebben we zo’n 

puzzelstuk?” 
 

Succescriteria:  
“ik moet de weg vinden om Roodkapje naar grootmoe te laten gaan” (2° 

deel) “zonder dat ze opgegeten wordt door de wolf” 

 

Executieve functies: 

- Reactie-inhibitie: “niet te snel? Kijk eerst goed waar de bomen 

staan!” 

- Werkgeheugen: “wat was er belangrijk bij het plaatsen van het 

huisje?” 

- Taak-initiatie: “jij bent flink aan het werken! Ik zie dat je alles goed 

nakijkt en je niet laat storen door de andere kinderen!” 


