
Logisch denken 
en Concentratie 2

Inhoud Kaart

1.  Opgaven voor het logisch denken en de concentratie
 • Als je het getal omdraait, krijg je een woord. Schrijf het op. 1
 • Als je het getal omdraait, krijg je een woord. Schrijf het op. 2
 • Hoeveel afbeeldingen gaan naar rechts (r), 
    hoeveel naar links (l)? 3
 • Hoeveel afbeeldingen gaan naar rechts (r), 
    hoeveel naar links (l)? 4
 • Naar welke windrichting wijzen de pijlen? 
    Kruis het (de) antwoord(en) aan. 5
 • Naar welke windrichting wijzen de pijlen? 
    Kruis het (de) antwoord(en) aan. 6
 • Zoek de goede weg. 7
 • Zoek de goede weg. 8
 • Zoek de goede weg en beantwoord de vragen. 9
 • Park - zoekplaat. 10
 • Noem de personen. 11
 • Welke naam heeft het dier? Schrijf hem op. 12
 • Ontcijfer het bevel / de uitroep. 13
 • Gebruik het cijferschrift en schrijf de woorden in cijfers op. 14
 • Welke vormen zie je in het tweede vak weer? Kruis aan. 15
 • Welke vormen zie je in het tweede vak weer? Kruis aan. 16
 • Teken de losse delen van het voorbeeld. 17
 • Uit welke twee delen bestaat het voorbeeld? Kruis aan. 18
 • Zoek de woorden en schrijf ze op. 19
 • Welke woorden zijn het? Schrijf ze op. 20
 • Welke schaduw hoort bij welk persoon? Schrijf de naam op. 21
 • Welke schaduw hoort bij welk dier? Schrijf het nummer op. 22
 • Wat is de kleur van het woord? Kruis aan. 23
 • Wat is de kleur van het woord? Kruis aan. 24
 • Welke dobbelsteen is uit het voorbeeld gemaakt? 
    Zet een rondje om de letter. 25
 • Welke dobbelsteen is uit het voorbeeld gemaakt?
    Zet een rondje om de letter. 26
 • Deel de woorden in naar het gegeven voorbeeld! 27
 • Deel de woorden in naar het gegeven voorbeeld! 28
 • Wat zijn de laatste letters van ieder woord? 29
 • Wat zijn de beginletters van ieder woord? 30

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