
Denkwerk
voor beginners

Inhoud Kaart

1.  Opgaven voor visuele waarneming en ruimtelijke oriëntatie
 • Welke omtreklijn past hier? Zet er een rondje om. 1
 • Welk deel ontbreekt? Zet er een rondje om. 2
 • Welke afbeelding ontbreekt? 
    Zet er een rondje om en zet hem op de goede plaats. 3
 • Zoekplaat bij kaart 5. 4
 • Jij bent Max. Wat zie je links (l) en wat zie je rechts (r)? Kruis aan. 5
 • Hoeveel vierkanten zie je? 6
 • Hoeveel blokken zijn het? 7
 • Stadsfeest - zoekplaat bij kaart 9 en 10. 8
 • Op het Stadsfeest. Kijk goed en beantwoord de vragen. 9
 • Welke afbeelding is de goede? Kijk goed en kruis aan. 10

2.  Denkwerkjes met lucifers en dobbelstenen
 • Wanneer is de som goed. Verplaats één lucifer. 11
 • Welke ogen op de dobbelsteen zie je niet? Teken ze. 12

3. Optellen en  aftrekken tot 20 en tot 100
 • Bouw de getalmuur op. 13
 • Bouw de getalmuur op. 14
 • Hoe kom je bij het getal in de kroon? Vind de berekening. 15
 • Hoe gaat het verder. Reken uit. 16
 • Reken de zijkanten uit. 17
 • Reken de zijkanten uit. 18
 • Reken de rijen uit. 19
 • Hoe gaat het verder? 20
 • Hoe gaat het verder? 21
 • Neem uit iedere mand één getal en reken uit. 22
 • Neem uit iedere mand één getal en reken uit. 23
 • Zoek verschillende sommen. 24
 • Vul de rekentekens in. 25
 • Zoek het juiste getal. 26
 • Gelijke symbolen staan voor hetzelfde getal. Reken goed uit. 27
 • Gelijke symbolen staan voor hetzelfde getal. Reken goed uit. 28

4.  Tekstsommen
 • Ik denk aan een getal. 29
 • Ik denk aan een getal. 30
 • Hoe oud zijn ze? Reken uit. 31

5. Eindtoets
 • Dit heb ik geleerd. 32
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