
INTO THE WOODS Which path through the woods is quickest and 
who’ll be the first to reach Grandma’s cottage – 
Little Red Riding Hood or a wolf? Find out in our fun 
new game!

How to Play
All you need is a dice and our 

character counters to play this 

game – we’ve got Little Red 

Riding Hood, Mr Wolf and Mrs 

Wolf to choose from. Print them 

out here: http://www.

storytimemagazine.com/issues.

 Place your character counters 

at the start and player 1 rolls the 

dice. 

 Move forward the correct 

number of spaces, choosing 

which woodland path you want 

to take.

 Each player takes it in turns to 

roll the dice. Be sure to follow 

any instructions you land on.

 The first player to reach 

Grandma’s cottage is the winner!

Print out our  colour spinner and  game counters at:  
storytimemagazine.com
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DOOR HET BOS Er gaan drie bospaden naar het huisje van grootmoeder. 
Jullie nemen ieder een ander pad. Wie komt als eerste bij 
grootmoeders huisje aan?

Zo speel je het
Dit heb je nodig:

  twee tot drie spelers

  dobbelsteen

  sprookjesfiguren (erwaseens.nl/extra)

Zo speel je het:

  Zet jouw sprookjesfiguur op het startvak. 

De grootste sprookjesfan mag beginnen.

  Gooi met de dobbelsteen en ga het 
juiste aantal stappen naar voren. Kies het 

bospad dat jij wilt volgen. De anderen 
moeten een ander pad kiezen.

  Als je bij een opdracht komt, doe je wat 

er staat.

  Daarna is de volgende speler aan de 

beurt.

  Wie het eerst bij grootmoeders huisje is, 

wint het spel!

Download de pionnen van grootmoeder, de wolf en Roodkapje op:  www.erwaseens.nl/extra

Er ritselt iets in de 
struiken.  

Ga 2 STappEn 
TERuG.

KRuIp DOOR 
SLuIp DOOR

Kruip door de struiken 
naar het vak met 

hetzelfde getal als de 
voorste speler.

Daar komt iemand aan! 
Ga 3 STappEn naaR 

vOREn.

    Volg het 
lieveheersbeestje. 

Ga 2 STappEn 
TERuG.

Je begint trek te 
krijgen.  

Ga 2 STappEn 
naaR vOREn..

Start grootmoeders
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Wat een mooie 

paddenstoelen.  

SLa EEn BEuRT 

OvER.


