
NL 
Roodkapje
-Vind de juiste weg naar grootmoeder’s huis

Spelregels – zonder wolf:

1) Kies een opdracht. Zet het huis, de bomen en Roodkapje op het spelbord, zoals 
aangegeven in de opdracht. Let goed op de positie van de schoorsteen, zodat de 
deuren van het huis in de juiste richting staan. Je mag deze speelstukken niet meer 
verplaatsen zodra je de oplossing begint te zoeken. 

2) Maak een weg voor Roodkapje om tot bij het huis van haar grootmoeder te 
komen. Hoe moeilijker de opdracht wordt, hoe meer puzzelstukken met wegen je 
nodig zal hebben. Sommige vakken op het spelbord mogen leeg blijven. 

3) Er is telkens maar één oplossing die je op de achterkant van elke opdracht in het 
boekje kan terugvinden. 

Spelregels – met wolf:

1) Kies een opdracht. Zet het huis, de bomen, Roodkapje en de wolf  op het 
spelbord, zoals aangegeven in de opdracht. Let goed op de positie van de 
schoorsteen, zodat de deuren van het huis in de juiste richting staan. Je mag deze 
speelstukken niet meer verplaatsen zodra je de oplossing begint te zoeken. 

2) Maak 2 aparte wegen naar het huis van grootmoeder: één weg voor Roodkapje en 
een andere weg voor de wolf. Beide wegen moeten naar een andere deur gaan. Hoe 
moeilijker de opdracht wordt, hoe meer puzzelstukken je nodig zal hebben. Sommige 
vakken op het spelbord mogen leeg blijven. 

3) Er is telkens maar één oplossing die je op de achterkant van elke opdracht in het 
boekje kan terugvinden. 

Tips voor ouders en leerkrachten:

- De meeste kinderen zullen in het begin hulp nodig hebben. Het op de juiste plaats 
klaarzetten van de figuurtjes is vaak al een hele opdracht op zich!

- Sommige kinderen zullen opmerken dat de bloemen onderaan elke opdracht 
aanduiden welke puzzelstukken ze nodig hebben voor de oplossing.
Misschien ontdekken ze ook dat de weg van de wolf altijd korter is dan de weg van 
Roodkapje, omdat in het sprookje de wolf als eerste bij grootmoeder’s huis aankomt. 
Verklap deze geheimpjes niet. Kinderen zullen zich slim voelen wanneer ze deze zelf 
ontdekken.


