
Logisch denken
en Concentratie 3

Inhoud Kaart

1. Opgaven voor het logisch denken en de concentratie
 - Afbeeldingen in spiegelbeeld. Zoek de fouten. 1
 - Afbeeldingen in spiegelbeeld. Zoek de vier fouten. 2
 - Zoek het voorbeeld op en zet er een rondje om.  3
 - Zoek het voorbeeld en verbind de getallen. 4
 - Zet de afbeeldingen in de goede volgorde. 5
 - Zet de afbeeldingen in de goede volgorde. 6
 - Er ontbreken zes dingen. Teken ze erbij. 7
 - Hier ontbreken acht dingen. Teken ze erbij. 8 
 - Maak de opgaven zonder kalender! 9
 - Maak de opgaven zonder kalender! 10
 - Welk deel van het hoofd past bij de persoon? 11
 - Welke berichten worden er verzonden? 12
 - Welke berichten worden er verzonden? 13
 - Zoek de fouten! Zet er een rondje om. 14
 - Zet een rondje om de fouten. Het zijn er altijd twee! 15
 - Welke vormen komen er in de lege hokjes? Teken ze erin. 16
 - Welke symbolen komen er in de lege hokjes? Teken ze erin. 17
 - Beantwoord de vragen. 18
 - Kan A het doolhof uit in de aangegeven richting? 19
 - Schrijf de naam op van de getekende vrucht. 20 
 - Schrijf de naam op van de getekende groente. 21 
 - Beantwoord de vragen. 22
 - Beantwoord de vragen met behulp van kaart 22. 23
 - Verkeer op de rotonde – zoekplaat. 24 
 - Zijn de antwoorden goed of fout? Schrijf het op. 25
 - Rollen! Teken de draairichting met pijlen. 26 
 - Rollen! Teken de draairichting met pijlen. 27
 - In ieder woord is een getal verstopt. 
   Schrijf het op en verveelvoudig het.  28
 - Maak van de letters woorden. 
   Zet ze van licht naar donker in de goede volgorde. 29
 - Maak van de letters woorden. Zet ze van licht naar donker
   in de goede volgorde. 30

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