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Voorwoord
Als leerkrachten wordt gevraagd waar ze vooral behoefte aan hebben in hun begeleiding van slimme
kleuters wordt meestal gezegd: “Geef mij praktische tips, waar ik direct mee aan de slag kan.” Met
dit groeiboekje hebben we geprobeerd om tegemoet te komen aan die wens.
De term Groeiboekje is bewust gekozen om aan te geven dat het een document is dat nooit af is,
maar blijft groeien. Het is de bedoeling dat ook gebruikers ervoor zorgen dat dit boekje groeit door
tips door te geven zodat ze opgenomen kunnen worden in dit document.
Een deel van de tips is ontsproten uit ons brein, maar ook veel ideeën komen van verschillende
websites. Veel van deze sites zijn ook vermeld.
We wensen jullie heel veel inspiratie.
Wendy Brasz (Planb²) en Nelleke Dijkstra (Helios)
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Speel-leermateriaal verrijken
De kralenplank
* Knip van een symmetrisch voorbeeld de helft af of bedek de helft van het
voorbeeld. Geef het kind de opdracht het voorbeeld na te leggen en het
ontbrekende gedeelte (met behulp van een spiegel) af te maken.
* Maak een elastiek vast over het midden van de kralenplank. Laat het kind een
symmetrisch figuur leggen (het kind mag het figuur zelf bedenken).
Of geef het kind de opdracht bijv. 20 te vormen door links en rechts evenveel
kralen te leggen (10-10).
* Geef het kind een stippendobbelsteen en een kleurendobbelsteen. Laat het kind gooien en zo
groepjes kralen leggen. De kralen die bij één worp horen moeten als groepje tegen elkaar op de
kralenplank liggen. Bijv. het kind gooit groen en 6, het kind legt een groepje van 6 groene kralen.
*Laat kinderen op een lege kralenplankenkaart zelf een figuur tekenen zodat er een nieuwe
voorbeeldkaart ontstaat.
* Laat kinderen zelf iets op een kralenplank maken en daarna tekenen op een lege kaart.
* Geef kinderen de opdracht om met een beperkt aantal kralen en kleuren een figuur te leggen dat
ook weer getekend kan worden op een lege kaart
* Gebruik de kralenplank ook als gezelschapsspel!
Gebruik 2 dobbelstenen: een dobbelsteen met 6 kleuren en een dobbelsteen met cijfers. Elke speler
gooit steeds beide dobbelstenen. Gooit een speler bijvoorbeeld de groene kleur en het getal 3, dan
mogen er 3 groene kraaltjes van onder af geplaatst worden.
Wie als eerste een hele rij van 19 pinnetjes heeft vol gelegd met dezelfde kleur, is winnaar. Je kunt
ook door blijven gaan totdat alle rijen met dezelfde kleur vol zijn.
Spelenderwijs trainen de kinderen op deze wijze de cijfer- en kleurherkenning. Daarnaast is het een
sociale gelegenheid geworden omdat er een spel-aspect aan toegevoegd is.
*www.kralenplankjes.nl

Halve kralenplankvoorbeelden
Voorbeelden van symmetrische figuren om na te leggen en af te maken. De download bevat zowel
realistische als abstracte voorbeelden.
http://www.jufanke.nl/Werkbladen/Uitdaging%20kralenplank.pdf

Puzzelen
* Haal een paar stukken uit een puzzel. Gooi de puzzel om en laat het kind
de puzzel maken. Er ontbreken dus een paar stukjes.
* Gooi 2 puzzels door elkaar en laat het kind de puzzels maken.
* Een afbeelding zoeken en deze in stukken knippen. Kan het kind de
afbeelding weer tevoorschijn toveren?
* Laat kinderen puzzels op de kop maken, zonder dat de afbeelding te zien
is.
*In tweetallen werken: het ene kind geeft het andere kind een puzzelstukje aan dat direct op de
juiste plek gelegd moet worden. Dit kan ook met twee puzzels tegelijk.
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Stempelen en spelen met letters
* Laat het kind zelf (uit het hoofd) woorden leggen.
Vindt het kind dit nog moeilijk, dan kan hij/zij woorden naleggen van
stempelkaarten of uit een boekje.
* Geef het kind de opdracht: maak zoveel mogelijk woorden die beginnen
met de ... (letter).
* Laat het kind zelf woordkaartjes schrijven voor de lettermuur. Het kind kan
er ook een tekening van het woord bij maken.
* Laat het kind een lettervoorbeeld maken voor de kralenplank, zodat andere kinderen deze na
kunnen maken.
* Laat het kind woordkaarten maken voor de verschillende hoeken, bijv. bouwhoek, speelhoek,
schrijfhoek etc. Eventueel kan het kind de woorden nastempelen of natekenen.

Tel-wel
Tel-wel is het rekenmateriaal waarbij kinderen een bepaald aantal stippen op
een lieveheerbeest moeten leggen, pinnetjes in een boom moeten steken,
een toren van blokken moeten bouwen etc.
* Geef het kind moeilijkere opdrachten bij het materiaal, bijv. tel er telkens 2
bij op (Als er het getal 7 staat, wordt het dus 9), of haal er telkens 2 af.
* Laat het kind er bij iedere nieuwe situatie 1 bij doen. Het kind begint met 2
pinnetjes in het lieveheersbeestje, dan 3 pinnetjes in de boom, dan 4 blokken etc.
* Laat het kind telkens dubbel zoveel leggen als er staat. Dus 2 wordt 4, 5 wordt 10 en 6 wordt 12.
Let er wel op of er genoeg pinnetjes, blokken etc. zijn.

Verti-blocs
* Een extra groot bouwwerk maken door meerdere kaarten te combineren.
* In spiegelbeeld bouwen met of zonder een spiegel.
* Meerdere kaarten combineren in spiegelbeeld.
* Rekenopdrachten geven bij de zwart-wit kaartjes, bijv. "gebruik precies
evenveel rode blokjes als gele en blauwe blokjes samen. Je mag groen gebruiken
voor wat je over hebt." Of "bouw ik elke rij rode blokjes, maar hoe hoger de rij
is, hoe minder rode blokjes je mag gebruiken".

Hamertje Tik
* Het kind maakt zelf symmetrische figuren.
* Jij timmert een figuur en geeft het kind de opdracht dit na te maken.
* Het kind moet een poppetje maken met een vooraf bepaald aantal vormen
(bijv. 7).
* Het kind moet een huis maken van alleen driehoeken (2 driehoeken vormen samen een vierkant,
het kind moet dit ontdekken).
* Het kind maakt een voorbeeld op basis van de figuren, een ander kind kan dit namaken.
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Knippen
Kleuters verwerven deze vaardigheid al doende, tijdens diverse knutselopdrachten. Maar wat als een
kleuter zeurt om te mogen lezen en rekenen? Knippen kan je een kleuter perfect laten doen met
sommenkaartjes of woordkaartjes. Je slaat dan meteen twee vliegen in één klap. De kleuter ziet dat
je op zijn/haar vraag in gaat (dat schept vertrouwen: "ik word gezien") en je hebt hem/haar ook aan
het knippen gekregen, wat hij/zij anders wel eens zou durven weigeren of ronduit slecht doen om
snel weer te kunnen gaan spelen. Je moet alleen maar op dat papier sommen zetten aan de ene kant
en antwoorden aan de andere. Je kan ook met woordjes werken als het kind wil lezen. Laat het kind
aan de achterkant zelf een tekeningetje maken of plaatje plakken.

Een geheime taal.
Kinderen vinden knutselen met taal heerlijk. Je kunt met de kinderen een eigen taal ontwerpen. Zoek
nieuwe woorden en zoek er een betekenis voor. De aanleiding zou een verspreking van 1 van je
kleuters kunnen zijn waardoor er een nieuw woord ontstaat. Zoek ook nieuwe betekenissen bij die
woorden. Zo ontstaat er een eigen geheime taal! De kinderen die kunnen schrijven en lezen kunnen
de woorden opschrijven, andere kunnen de betekenis tekenen. Zo kan je een “woordenboekje”
aanleggen. De kleuters zullen zich door hun geheime taal nog meer met elkaar verbonden voelen.
Ook de anderstalige kleuters zullen dit een leuk spel vinden.
www.hoogbegaafdvlaanderen.be

Reken- en wiskundige
activiteiten
(bron: volgens Bartjens)

Rekenactiviteit: Wie is de

volgende Telkampioen? De
Telkampioen. Eén kleuter is de
Telkampioen en staat midden in de
kring. Alle andere kleuters staan voor
hun stoel. De Telkampioen telt de
kleuters in de kring met de wijzers
van de klok mee door ze aan te wijzen
of aan te raken. Vooraf is afgesproken
tot waar de Telkampioen telkens de
telrij op zegt, bijvoorbeeld tot en met
acht. Bij de acht wijst de Telkampioen
de kleuter aan die gaat zitten. Bij de
kleuter die daarnaast staat begint de
Telkampioen weer opnieuw bij één.
De achtste kleuter gaat weer zitten.
Dit gaat zo door totdat er nog maar één kleuter staat. Deze kleuter is de nieuwe Telkampioen.
Natuurlijk kan dit spel in allerlei varianten (afhankelijk van het rekenniveau van de kleuters) door de
7
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kleuters uit groep 1 en 2 gespeeld worden. Voor de kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong staat
bij het icoon van de zon de volgende opdracht: Zoek uit welk kleuter de volgende Telkampioen wordt
als we tot bijvoorbeeld zes tellen en als we beginnen bij de kleuter die naast de juf zit. Geef de
kleuters tijd om na te denken hoe ze tot een oplossing kunnen komen.

Tot hoe ver kunnen we tellen?
Tijdens deze activiteit zoeken alle kleuters samen uit tot hoe ver ze kunnen tellen. De juf heeft een
cadeaudoos waarin een kookwekker zit die ze op een afgesproken tijd zet, bijvoorbeeld twee
minuten. De cadeaudoos met kookwekker geeft ze aan een kleuter die één zegt en vervolgens wordt
de cadeau
doos doorgegeven, twee enzovoorts totdat de kookwekker afloopt. Samen proberen de kleuters om
binnen de tijd zo ver mogelijk te tellen. Bij het icoon met de zon staat de opdracht om de grote telrij
(10, 20, 30 ....100) opzeggen bij het doorgeefspel. Bij het onderdeel ‘Even denken......’ staat: ‘Zijn er
ook
dingen die je niet kunt tellen? Bespreek met de leerlingen ideeën die ze hebben. Kun je
regendruppels of water tellen? Hoe kun je wel zeggen hoeveel regen er gevallen is? Kun je wolken
tellen? En sterren?

Bouw- en constructiemateriaal
Bouwen in de bouw hoek
* Zoek samen met het kind foto's van gebouwen en laat het kind zo'n gebouw nabouwen. Je kunt
ook enkele foto's van gebouwen in de bouw hoek ophangen, zodat de gebouwen voor alle kinderen
ter inspiratie dienen en nagebouwd kunnen worden.
* Geef het kind opdrachten, zoals:
Bouw een kasteel met 5 torens, 2 poorten en 5 blokken hoog.
Bouw een autogarage waar 7 auto's naast elkaar in passen.
Bouw een huis voor je gezin (papa, mama, ....kinderen).
Bouw een speeltoestel met een klimrek en een glijbaan.
Bouw een dierentuin met 10 hokken / weides en een pad voor de voetgangers.
Bouw een boerderij voor koeien, met een weiland.
Bouw jouw ideale school
Maak een parkeerplaats voor 10 auto's en 2 vrachtwagens.
* Zet spiegels in de bouw hoek. Spiegeltegels tegen de muur en spiegeltegels op
de grond waar de kinderen op kunnen bouwen.
* Laat het kind een bouwtekening maken van het eigen gebouwde bouwwerk. Of laat het kind vooraf
iets ontwerpen en het dan bouwen in de bouw hoek.
* Maak een plattegrond van het bouwwerk, eventueel ook met hoogtecijfers.

Opdrachtkaartjes voor de bouwhoek
Deze link http://www.planb2.nl/pagina/50/Onderbouw.html bevat
kaartjes met opdrachten voor in de bouwhoek. Je geeft het kind een
8
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kaartje en vertelt wat erop staat. Het kind gaat aan de slag. Met deze kaartjes heb je altijd een idee
paraat, je hoeft niet snel wat te bedenken. Ook zijn de kaartjes handig om de opdracht te
onthouden. Er staat bewust geen visualisering van de opdracht op de kaartjes, zodat de leerling zijn
eigen creativiteit kan gebruiken binnen de gestelde kaders.
De kaartjes worden continu aangevuld. Heeft u zelf een goede opdracht mail dezen dan naar
info@planb2.nl. Uw kaart zal dan voor u gemaakt worden en tevens op de website gepubliceerd
worden.

Mindkaarten en denksleutels wsns veghel
http://www.wsnsveghel.nl/mindportaal/leerkrachten/Paginas/Opdrachtkaarten-v.aspx
http://www.wsnsveghel.nl/mindportaal/leerkrachten/Paginas/Denksleutels.aspx

Bouwen op tafel - kleine blokken
De bouwhoek kennen we allemaal. Maar laat je de kinderen ook wel eens met kleine blokken op
tafel bouwen?
Maak een thematafel. Teken bouwplattegronden op vellen papier, dat wil zeggen: Wanneer het
thema prinsen en prinsessen is, leg je een groot vel papier op de groepstafel en je tekent hier een
groot vierkant op. Hier schrijf je 'paleis' in. Hierop bouwen de kinderen met blokjes het paleis.
Wanneer het thema 'boerderij' is, teken je een vak voor de boerderij, vakken voor de stallen, een vak
op groen papier voor het weiland, een vak op blauw papier voor een vijver etc. Ook hier bouwen de
kinderen met kleine blokjes op.
Zorg daarnaast voor spelmateriaal. Kleine poppetjes, bomen, bloemen, auto's, dieren. Haal de
stoelen bij deze tafel weg en laat de kinderen lekker spelen en fantaseren!
Tip: de Action heeft soms leuke toevoegingen voor het spel op tafel, zoals een houten circus,
boerderij of kasteel met bijbehorende figuren. Bouw ook eens een domino op tafel! Of een baan
voor knikkers.

Duplo en Lego
Het is voor jonge kinderen belangrijk dat zij door hetzelfde
materiaal steeds opnieuw uitgedaagd kunnen worden. Zo zijn zij
niet onmiddellijk uitgespeeld en kunnen zij vorm geven aan hun
eigen creativiteit.
Met een aantal kleine aanpassingen kun je hierop inspelen.
1. Experimenteren: laat de peuter ontdekken wat hij met de
verschillende blokken kan doen. Je kan er niet alleen mee bouwen: je kan ze ook verstoppen, je kan
er mee tellen, je kan ze in een zak stoppen, je kan ze gebruiken als eten in je kookpot, …
2. Sorteren en classificeren: dit is belangrijk bij het overgaan naar het bouwen van ingewikkelder
concepten. Het werk is duidelijker wanneer je bepaalde onderdelen in dezelfde kleur bouwt. Ook kan
je sommige stenen beter aan elkaar hechten met langere blokken dan met kleinere. Kijk maar naar
de verschillende bouwopdrachten die je terugvindt in de bouwdozen.
3. Vrij bouwen: De kleuter gaat grote torens bouwen, lange stroken bouwen, een huis, maar dan in
zeer eenvoudige vorm,…
4. Bouwen naar model: hierin kan je opnieuw gaan differentiëren
concreet materiaal: Je maakt een hond en kijkt hierbij naar de hond die in de tuin rondloopt.
Je bouwt een appelboom zoals in de boomgaard.
Foto: de kleuter maakte zelf toffe bouwwerken. Als ouder of leerkracht nam je hiervan een foto.
Deze foto komt in een fotoboekje. De kleuters proberen dit na te bouwen.
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Wanneer het bouwwerk te ingewikkeld is, kan je aan de kleuter vragen om de verschillende stappen
te bouwen zodat je een stappenplan kan uitwerken.
Schema of pictogram: bouwen naar schema gebeurt vaak wanneer er schema’s bij de bouwdozen
zitten. Zoals hierboven beschreven kan je ook zelf stappenplannen aanmaken.
5. Zelf iets bouwen en er een schema bij tekenen: de kleuter werkt hier aan een bouwwerk. Om het
later opnieuw te bouwen, maakt hij zelf een stappenplan. Dit kan door met stroken het bouwwerk na
te plakken op een blad papier, met eenvoudige vormen de verschillende blokken na te tekenen,.. .
Het blad in de buurt van de bouwhoek leggen kan een diepere dimensie geven voor de kleuter met
een ontwikkelingsvoorsprong en voor de leeftijdsgenoten. Zo kunnen andere kinderen de kans
krijgen om dat werkje ook eens te bouwen. Wanneer het hen niet lukt, kan de ontwerper van het
werk komen assisteren.
6. Zelf een schema tekenen zonder eerst te bouwen: het ruimtelijk inzicht en juist kunnen weergeven
van het bouwwerk vraagt hier heel wat van de kleuter.
7. Instructies volgen: bij deze opdrachtvorm gaan steeds 2 kleuters tegenover elkaar zitten en voeren
zij in gradatie verschillende opdrachten uit.
Tegelijkertijd + zichtbaar bouwen → kleuter A bouwt, kleuter B kijkt en bouwt net hetzelfde.
2 kleuters zitten tegenover elkaar. Er wordt een scherm tussen hen gezet. Kleuter A verwoordt wat
hij bouwt. Kleuter B bouwt tegelijkertijd hetzelfde. Na het bouwen wordt het scherm weggenomen
en vergelijken de kleuters hun werk.
2 kleuters zitten tegenover elkaar. Tussen hen wordt een scherm gezet. Er is een voorbeeld gebouwd
of er wordt een prent van een te bouwen opdracht aan kleuter A gegeven. Kleuter B bouwt het
voorwerp na a.d.h.v. de opdrachten die kleuter A geeft.
kleuter A heeft een voorwerp in het hoofd en geeft gerichte opdrachten aan kleuter B die het
voorwerp bouwt.
8. In groep bouwen aan 1 groot werk. De kleuters moeten hierbij duidelijke afspraken maken met
elkaar. Ze moeten met elkaar communiceren en overeenkomen. Eigen ideeën voorstellen, rekening
houden met de ideeën van anderen, eigen idee kunnen bijsturen, …

Ontdekactiviteiten
Zand- en watertafel
Maak de zand- of watertafel leeg. Doe er eens wat anders in!
In de winter: een heleboel ijsblokjes of grote blokken ijs die je buiten
hebt laten bevriezen. De kinderen kunnen met de ijsblokjes spelen,
bouwen, kijken hoe snel ze smelten, welke het eerst weg is en hoe je
de blokjes sneller kunt laten smelten.
Ook een idee voor de winter: piepschuimkorrels of kleine piepschuim
stukjes, zogenaamd sneeuw. Verstop hier van alles in.
In de herfst: een bak vol met maïskorrels. Bij de maïskorrels kun je de bestaande zandtafelmaterialen
gebruiken, zoals emmers, schepjes, trechters.
Stokjes, bladeren, eikels, kastanjes. Maak er eens een broeikastje van. Een knopen tafel, een
weegtafel, etc.
Een zintuigentafel www. smaaklessen.nl , voeltafel, proeftafel, ruiktafel
http://www.techniekinjeklas.nl/home/opdrachten/watertafel
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Vullingen voor je bak of tafel
http://www.lespakket.net/blog/2013/02/18/vullingen-voor-de-zand-en-watertafel/
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

papier uit de papierversnipperaar
herfstmaterialen; bladeren, eikels, kastanjes, dennenappels
rijst (eventueel gekleurd met ecoline)
ongepopte popcorn
gedroogde bonen (allerlei)
vers gemaaid gras (pas op met allergieën!)
water gekleurd met ecoline of voedselkleurstof
tuinaarde, zaadjes, bolletjes, tuingereedschap en
tuinhandschoenen
vogelzaad
8 delen bloem, 1 deel babyolie (zogenaamd ‘cloud dough’,
voelt heerlijk zacht en kan toch gemodelleerd worden)
fijn zand, schelpjes in allerlei kleuren, gouden munten, een schatkist, een schep en een zeef.
Oh, en een schatkaart natuurlijk!
groene papiersnippers, gekleurd hooi (dat je met Pasen kunt krijgen), paaseieren, plastic
eieren die je gevuld hebt met allerlei materialen, paashaasjes, kuikentjes en (plastic)
bloemen
zand, maïskorrels, plastic of houten boerderijdieren, een boerderijtje en machines
water, aquarium steentjes (van die groene en blauwe), plastic vissen, een lelieblad, plastic
kikkers, badeendjes en andere vijverbewoners
modder
scheerschuim
ijsblokjes en water
kiezelstenen en zand (en het prentenboek van Max en de Toverstenen)
tuinaarde, bladeren, plastic insecten
fijn zand, flesjes met een dunne hals, een lepel
water, afwasmiddel, glycerine en verschillende materialen om bellen mee te blazen (een
stokje met een lus van touw, verschillende vormen van ijzerdraad). Leuk voor buiten!
restmaterialen (rietjes, papier, karton, stof, wol, etc) en schaartjes
water, kleuterlijm en knikkers
macaroni, gekleurd met ecoline in alle kleuren van de regenboog
eierdozen die aan stukken gescheurd zijn (en natuurlijk wat hele eierdozen die de kinderen
zelf kunnen scheuren)
spliterwten, trechters en potjes
cloud dough (zie nummer 10), gekleurd met ecoline of voedselkleurstof, houten ijsstokjes,
plastic ijshoorntjes en een ijsschep
een bak met water, ingegraven in het zand (zodat je een vijver krijgt)
zand, stenen, plastic dinosaurussen, nep-bomen (gemaakt van wc-rolletjes, keukenrollen en
groen papier als bladeren)
houten of plastic hekken (bijvoorbeeld van Playmobil of Lego), dierentuin dieren, fijn zand,
gedroogde bonen
fijn zand, kleine metalen voorwerpjes en magneten
zand, steentjes en een vergrootglas
een groot blok ijs, zout in een strooibusje, druppelaars (je weet wel, van de neusdruppels)
met gekleurd water
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34. wattenbollen, snippers wit papier, witte piepschuimbollen in verschillende groottes (je kunt
ze op elkaar zetten als sneeuwpop, door ze vast te prikken met een satéprikker)
35. fijn zand en gedroogde lavendel
36. repen stof met verschillende texturen
37. aquarium steentjes, knikkers en zaklampen
38. gedroogde pasta en de keukenmini’s van AH
39. vulschelpen (van die piepschuimen dingen die men gebruikt om dozen op te vullen)
40. veren

Tips voor het gebruik van de zand-/watertafel
1. Stel vooraf regels op met de kinderen en houd hen daar strak aan. Kinderen die expres
materialen uit de bak op de grond gooien, worden uitgenodigd iets anders te kiezen.
2. Geef de kinderen materialen om per ongeluk geknoeide materialen goed op te ruimen.
3. Bedenk bij elk thema hoe je de zand-/watertafel in zou kunnen zetten. Probeer zoveel
mogelijk zintuigen te prikkelen, denk aan de geur, hoe het voelt, hoe het eruit ziet
4. Sommige vullingen hebben een redelijk gesloten thema (bijvoorbeeld de dierentuin) wat de
kinderen qua spel in een bepaalde richting stuurt. Andere vullingen zijn vrijer, en vragen
meer van de fantasie van kinderen. Observeer waar ze zelf mee komen, stel vragen en stuur
bij als dat nodig is.
5. Bedenk dat sommige mensen het niet fijn vinden als kinderen spelen met eten. Natuurlijk
zijn er mensen op aarde die het graag op zouden eten! Houd hier rekening mee, en pas de
vulling eventueel aan.
6. Je kunt het vulmateriaal hergebruiken door het te bewaren in zogenaamde ziplock zakjes
(die aan de bovenkant af te sluiten zijn).
7. Om pasta en rijst te kleuren voeg je een klein beetje ecoline of voedselkleurstof toe, en
schud je het goed. Dit kan ook in een ziplock zakje.
8. Voeg eens een paar druppels etherische olie toe om de reuk te stimuleren.
9. Schakel de hulp van ouders in om de vullingen bij elkaar te krijgen. Als jij voor elk thema een
nieuwe zak rijst moet kopen, kan dit aardig oplopen, maar ouders zullen het vast niet erg
vinden om eenmalig een zak rijst te doneren.
10. Laat de kinderen ook zelf eens de vulling voor de zand-/watertafel samenstellen!
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De ontdekhoek
Doos vol verrassingen
Zoek een leuke, aantrekkelijk uitziende doos. Doe hier wat spullen in waarmee de kinderen op
ontdekkingstocht kunnen gaan. Denk aan: magneten, paperclips, wasknijpers, een cd, glasstenen,
kralen, een doekje. Doe een leuk lint om de doos heen.
Geef één of een paar kinderen de doos tijdens de werkles. Laat ze lekker experimenteren. De
kinderen in mijn klas zijn een hele tijd met de spullen uit de doos bezig geweest en vonden dit heel
leuk.

Sleutelen, slopen & ontdekken
"Juf, heb je een oude computer voor mij? Dan kan ik die uit elkaar halen!"
Kinderen vinden het reuze interessant om een apparaat helemaal uit elkaar te halen. Dus heb je een
oud mobieltje liggen? Een computerkast, radio of ander apparaat wat veilig is om uit elkaar te halen?
Laat de kinderen dan lekker aan de slag gaan. Geef ze materialen om te schroeven en sleutelen en
laat ze het zelf maar eens uitzoeken.

Verwonderingsdagboek/vragen
Kinderen een week lang in de klas of thuis bij laten houden waarover ze zich verwonderen
(stopcontact, regenboog, groeien van planten, hoe een vlieg aan het plafond blijft kleven etc). Dit
kunnen ze tekenen. Eén van die verwonderingen uitwerken tot een vraag die beantwoord moet
worden. Ook kan een leerkracht met een vraag komen die uitgewerkt wordt door de kinderen (wat
zou er gebeuren als…… (je een kastanje kookt bijvoorbeeld).

Ontdekdozen
Tover een paar schoendozen om tot ontdekdozen!
Doos 1: Dit wordt een ontdekdoos over magneten. Beplak de doos en
plak er een etiket 'ontdekdoos magneten' op Stop materiaal in de doos
om te ontdekken.
- magneten
- materiaal wat wel/niet door een magneet aangetrokken wordt, zoals
een paperclip, geld, knikker, lego, punaise, kurk
- vishengeltjes (een stokje met touwtje en magneet)
- werkbladen waarop de kinderen kunnen aangeven wat wel en niet door de magneet aangetrokken
wordt.
De kinderen gaan alleen of met z'n tweeën met de ontdekdoos aan de slag. Ze mogen ook op
onderzoek in de school/klas uit gaan. Kunnen ze in de klas dingen vinden die door de magneet
aangetrokken worden?
Vraag regelmatig klassikaal over op de ontdekdoos.
* Wat hebben de kinderen ontdekt?
* Wat wordt wel door de magneet aangetrokken en wat niet?
Hoe zou dat komen?
* Zou een magneet onder water ook dingen aan kunnen trekken? Probeer het uit in de de watertafel
of met een glazen pot.
13

Inspiratie voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong

* Kan de magneet over een boek of stuk karton lopen? Gebruik 2 magneten.
Vanaf welke afstand? Met welke magneet (sterkte van de magneet)?
Laat een auto of ander magnetisch voorwerp over een stukje karton rijden.
* Kun je voorwerpen magnetischer maken? Wrijf er vaak met de magneet overheen, in dezelfde
richting!
* Kun je voorwerpen aantrekken die in een luciferdoosje zitten?
* Kun je meerdere spijkers, onder elkaar, aan een magneet hangen (hiervoor heb je een sterke
magneet nodig)?
Doos 2: Water en zeep
Beplak de doos met leuk papier en plak er een etiket 'ontdekdoos water
en zeep' op. Let op! Deze doos zal snel nat worden. Beplak hem daarom
ook met plakfolie of ander materiaal dat geen water doorlaat!
In de doos zit:
- een klein bakje met afwasmiddel/vloeibare zeep
- een leeg bakje
- een kleine garde
- een rietje
- een spiegeltje
- een klein dienblad
De kinderen mogen het bakje met water vullen en hier met het afwasmiddel en de garde zeepsop
van maken. Ze doen vervolgens een beetje zeepsop op de spiegel of op het dienblad. Met het rietje
blazen ze bellen.
Spreek van tevoren goed met de kinderen af dat ze niet teveel water ineens op het dienblad doen en
dat ze alleen in het rietje mogen blazen!

Doos 3: Drijven en zinken
Maak een doos met materiaal erin wat drijft of zinkt. Zet een emmer bij de
doos. Maak er een werkblad bij waarop de kinderen aan kunnen geven
welk materiaal drijft en welk materiaal zinkt.
Deze ideeën komen uit het Kleuters & ik doeboek 1. In dit boek staan nog
meer leuke ideeën voor ontdekdozen.
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Apps voor de iPad
Kralenplankontwerper
Tip! Een superapp voor elke kleuterklas! Deze app is gratis.
De kralenplankontwerper ziet er rustig en overzichtelijk uit. Kinderen kunnen hier zelf een leuk
kralenplankvoorbeeld maken.
Dit ontwerp kun je vervolgens doormailen of uitprinten.

Lola's Sudoku
Lola's Sudoku Lite is gratis. De App ziet er erg mooi uit en het achtergrondmuziekje maakt het spel
ook nog eens heel gezellig. De kinderen leggen een fruitsudoku. Ze moeten
hierbij goed nadenken en dus logisch redeneren.

Juf Jannie puzzelapp
Een gratis app met leuke puzzels, variërend in moeilijkheid.

Lola's Kubus
Een kubus puzzelen met Lola. Deze App is in de Lite versie gratis te proberen.

Monkey Jr.
Een leuk, gratis spel waarbij de kinderen allerlei oefeningen moeten doen die de oog- /
handcoördinatie stimuleren, zoals een weg door een doolhof tekenen, een brand blussen, racen.

Kleutertasje
Een eenvoudige, betaalde App waarbij kinderen o.a. een logische reeks af
moeten maken, moeten tellen en puzzelen.

Rush hour free
Het spelletje met de rode auto. Het spelbord staat vol auto's. Kun jij de rode auto naar de uitgang
brengen? Hier is ruimtelijk inzicht voor nodig.

Electro
Ken je het nog? Het spelletje electro waarbij je verbanden tussen 2
plaatjes moet leggen en met 2 snoertjes contact moet maken waardoor
er een groen lampje gaat branden?
Er is ook een leuke electro app. Een deel van deze app is gratis. Je kunt
hier oefenen met klein en groot, aanzichten en ingepakte cadeaus.
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