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Daniel Felipe en Jelle spelen graag computerspelletjes, 

bouwen graag kastelen en piratenboten. Wat speel jij 

graag? 

**  Vraag aan de kinderen of ze zich nog herinneren welke spelletjes Jelle en Daniel Felipe 

graag doen.  Ze bouwen kastelen, spelen computerspelletjes, spelen dat ze piraten zijn die 

aangevallen worden door piranha’s. *** Laat de kinderen opzoeken op de afbeeldingen van 

google of in een informatief boek over vissen wat piranha’s zijn. Speel spelletjes in de klas 

die Daniel Felipe  en Jelle ook spelen. Zoek een piratenspel uit, een zinvol computerspel of 

Nintendospel dat te maken heeft met dit thema, een ridderspel, .... * Nodig de kinderen uit om een 

spelletje dat zij graag doen mee te brengen naar school. Laat hen dit lievelingsspelletje aan 

elkaar uitleggen en dat samen spelen. Organiseer een spelletjescarroussel. Succes verzekerd!  

** Volgende suggesties van computergames
1
 passen in dit thema: 

- De reis om de wereld in 80 dagen (Game: Around the world in 80 days) 

Schrijver: Jules Verne 

Puzzelspel waarin je vier werelddelen ziet en souvenirs verzamelt tijdens je reis. 

Red jij het, net als Phileas Fogg, om in 80 dagen (en 81 levels) een rondje om de 

wereld te maken? 

Dit spel is voor de PC. 

Leeftijd: 6-9 

Uitgever: Denda 

Verschenen: 2010 

ISBN: 8715181996722 

 

 

Shrek the Third (Game) 

Schrijver: William Steig 

In dit spel moet je met behulp van het goeiige monster Shrek een reis afleggen. De 

tegenstanders die je tegenkomt kun je verslaan door Shrek ze een mep te laten 

verkopen, maar je kunt ook de beroemde ´flying kick´ van prinses Fiona inzetten, 

of het zwaard van Puss ´n´ Boots. Er komen ook figuren in het spel voor die je nog 

niet uit de film(s) kent. 

Er zijn nog veel meer spellen over Shrek, zoals onder anderen: Shrek Super Slam, 

Shrek - Crazy Party Games, Shrek 2 - The Game, Shrek - Smash ´n´ Crash, Shrek - 

Ogres and Donkeys. 

Bijzonderheden: 

Deze game bestaat voor PC, Playstation 2 en Portable (PSP), Xbox 360, Wii, 

Nintendo DS en Game Boy Advance. 

Leeftijd: 6-9 

Uitgever: Activision 

Verschenen: 2007 

ISBN: 5030917044557 
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