
Denkwerk
voor gevorderden

Inhoud Kaart

1. Taal
 • Geheimschrift: ontcijfer de oplossing. 1
 • Nog een geheimschrift. Teken de symbolen. 2
 • Rebus. Zoek de woorden en schrijf ze op.  3
 • Welke woorden worden gezocht? Schrijf ze op. 4
 • Welke woorden zijn hier verstopt?
    Zet er een rondje om (horizontaal en vertikaal). 5
 • Zoek het woord en schrijf het op. 6

2.  Rekenen/Wiskunde
 • Susi tekent een huis. Geef de volgorde aan 
    en teken het ontbrekende. 7
 • Sudoku. Op iedere regel, in iedere kolom
    en ieder vierkant komen de getallen 1, 2, 3, 4 voor.  8
 • Vul aan, wat ontbreekt. 9
 • Welke dagen worden er gezocht? Schrijf ze op. 10
 • Leesrekensommen voor knappe koppen. Zoek de oplossing. 11
 • Peter kleedt zich aan. 12
 • Welk puzzelstuk ontbreekt?
   Teken het en schrijf het nummer op. 13
 • Winterpret - zoekplaat. 14
 • Vragen bij de zoekplaat: Welk puzzelstuk past?
    Zet er een rondje om. 15
 • Vragen bij kaart 14. Schrijf de oplossingen op. 16
 • Hier zijn 3 borden gebroken. Zet de stukken goed in elkaar. 17
 • Modellen met zijkanten.
   Hoeveel prikkers en kleiballetjes ontbreken er? 18
 • Hoeveel kubussen ontbreken er? 
    Vergelijk met het fi guur links. 19
 • Schaduwbeelden: Welke schaduw is de goede? Kruis aan. 20
 • Is het een dobbelsteen of is het geen goede? Schrijf op. 21
 • Vul de ogen van de dobbelsteen aan. Teken ze. 22
 • Dobbelsteen draaien.
    Wat is het volgende symbool? Teken het.  23
 • Knobbelen met lucifers. Teken de oplossing. 24
 • Getallenraadsel - vul de getallen in! 25
 • Altijd in evenwicht. Hoe zwaar is de ster? Reken uit. 26
 • Rekenraadsel. Beantwoord de vragen. 27
 • De getallen van de oude Egyptenaren. Los de opgaven op. 28
 • Een boer koopt konijnen. Er zijn hokken met 1, 2 of 3 konijnen. 29
 • Rekenbingo. Omcirkel de goede berekening  +,  x, –, :  
    en schrijf hem op (horizontaal/vertikaal). 30
 • Gelijke tekens betekenen gelijke getallen. Reken uit.  31
 • Vul de goed getallen in. 32
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