
Logisch denken  
en Concentratie 1

Inhoud Kaart

1. Opgaven voor logisch denken en concentratie
 • Eén letter staat in spiegelbeeld verkeerd.
    Schrijf het woord goed op. 1
 • Eén letter staat in spiegelbeeld verkeerd.
    Schrijf het woord goed op. 2
 • Zet een rondje om het motief, dat 90 graden
    naar rechts gedraaid is. 3
 • Zet een rondje om het motief, dat 90 graden
    naar links gedraaid is. 4
 • Naar welke richting is het motief “gedraaid”? Kruis aan. 5
 • Naar welke richting is het motief “gedraaid”? Kruis aan. 6
 • Zoek de driehoek met dezelfde getallen en schrijf het getal op. 7
 • Je zit zelf voor de kaart. Geef links of rechts aan. 8
 • Je bent nu zelf het fi guur. Geef links of rechts aan.  9
 • Maak de reeks af. Teken het voorbeeld 2x. 10
 • Maak de reeks af. Teken het voorbeeld 2x. 11
 • Welke afbeelding is dezelfde als het voorbeeld? 
    Zet er een rondje om. 12
 • Welke afbeelding is dezelfde als het voorbeeld?
    Zet er een rondje om. 13
 • Welke dominosteen is niet goed? Zet er een rondje om. 14
 • Zet een rondje om dezelfde dominosteen. 15
 • Welke tegenstellingen horen bij elkaar? Kruis aan. 16
 • Welke tegenstellingen horen bij elkaar? Kruis aan. 17
 • Eén woord – meerdere betekenissen. Schrijf het woord op, 
    dat bij de afbeelding hoort. 18
 • Eén woord – meerdere betekenissen. Schrijf het woord op, 
    dat bij de afbeelding hoort. 19
 • Welke sprookjesfi guren herken je? 20
 • Waarvan droomt een kind? 21
 • Kleuren - vormen - zoekplaat. 22
 • Opgaven bij kaart 22. Beantwoord de vragen. 23
 • Opgaven bij kaart 22. Beantwoord de vragen. 24
 • Waar gaat het naar toe? Teken de vormen in de juiste hokjes. 25
 • Waar gaat het naar toe? Teken de vormen in de juiste hokjes. 26
 • Een spel met klinkers? Beantwoord de vragen. 27
 • Letters worden door cijfers vervangen. 
    Welk cijfer is welke klank? 28
 • Kun je deze fi guren van de vormen maken? 29
 • Kun je deze fi guren van de vormen maken? 30

2. Eindtoets
 • Dit heb ik geleerd. Deel 1. 31
 • Dit heb ik geleerd. Deel 2. 32

Elisabeth Gaßner

www.k2-publisher.nlwww.k2-publisher.nl

Bestelnummer 5006031

© 2007 K2-Verlag, CH-8207 Schaffhausen, 
Eerste oplage

Alle rechten voorbehouden.

Deze uitgave of gedeelte(n) daarvan 
zijn door de auteurswet beschermd.

Niets uit deze uitgave of gedeelte(n) 
daarvan mag worden verveelvoudigd 
zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de uitgever.

Deze opdrachtkaart kan alleen 
gemaakt worden met de 
bijbehorende zoekplaat.




