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LESSUGGESTIES  
Petr Horáček  
Moppereend 
(Lemniscaat)  
 
 
Eend is mopperig.  
Haar vijver is opgedroogd en ze 
wordt achtervolgt door een klein, 
grijs wolkje.  
Kan hond, varken, schildpad, geit 
of konijn haar opkikkeren? 
 
OP PAD MET MOPPEREEND 
 
Speel een gezellig spel met 
Moppereend en probeer haar op te 
kikkeren.  
 
Voorbereiding 
Start met het maken van het 
spelbord. Leg daarvoor een pad buiten op het gras of binnen op tafel. Maak het pad van vijftig 
doppen of knopen die je achter elkaar legt. Het pad eindigt bij een vijver. Dat kan een echte vijver 
zijn of een bak met water. Zet speelfiguren of knuffels van eenden aan het begin van het pad. Dat 
zijn de pionnen.  
 
Tip! Kopieer Moppereend (titelpagina van het boek Moppereend) voor elke speler en maak pionnen 
van die afbeeldingen door ze op wc-rollen te plakken. Markeer elke Moppereend door de naam van 
de speler op de wc-rol te schrijven of die een kleur te geven.  
Ga op zoek naar speelfiguren of knuffels van de volgende dieren: hond, varken, haan, konijn, 
schildpad en geit. Geef ze in de zojuist genoemde volgorde een plek langs het pad. Zet ze verspreid 
neer. 
 
Spelverloop 
Gooi om de beurt met de dobbelsteen en verplaats je eigen Moppereend het aantal doppen of 
knopen gelijk aan het aantal gegooide ogen over het pad. Als Moppereend (voor)bij een dier komt, 
voer je een opdracht uit.  
 
De opdrachten zijn: 
Hond – Moppereend flip-flapt naar Hond die een gat aan het graven is. Schrijf op drie doppen de 
cijfers één, twee en drie. Leg ze omgekeerd neer. Pak één van de doppen, bekijk het cijfer dat erop 
staat en ga zoveel plaatsen vooruit.  
Varken – Varken rolt in de modder. Kijk maar eens in het boek Moppereend hoe hij dat doet. Sla 
één beurt over en kijk hoe Varken van de modder geniet.  
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Haan – Haan is aan het kraaien. Hij nodigt Moppereend uit mee te kraaien. Laat alle spelers één 
keer kraaien en stap daarna één stap vooruit.  
Konijn – Konijn hupt rond. Moppereend ziet hoe hoog hij kan huppen. Pak je eigen Moppereend 
en maak een reuzesprong. Spring twee doppen of knopen verder.  
Schildpad – Schildpad ligt te soezen in zijn schild. Moppereend tikt met haar snavel tegen zijn 
schild. Schildpad reageert niet. Wacht tot een van de andere Moppereenden je inhaalt: dan mag je 
weer verder lopen. Wanneer je de laatste Moppereend bent, sla je een beurt over. 
Geit – Geit ziet heerlijke was aan de lijn. Plots waait er een kledingstuk weg. Moppereend gaat het 
halen. Ga vijf stappen terug. Wanneer je daarna opnieuw langs de geit komt, hoef je de opdracht 
niet meer uit te voeren.  
 
Stop op de dop of knoop voor de vijver. Neem het boek Moppereend erbij en lees hoe Moppereend 
vrolijk wordt van de regendruppels die uit de donkere, grijze wolk vallen: ze klappert met haar 
vleugels, plenst, plonst en planst. Ze is niet meer mopperig. ‘Ik flip-flop in de regen. KWEK! 
KWEK!’ 
 
Laat jouw Moppereend de vijver in duiken. Wat is ze blij! 
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