
Logisch denken
en Concentratie 4

Inhoud Kaart

1. Opgaven voor het logisch denken en de concentratie
 - Geef het spiegelbeeld van het voorbeeld aan. 
   Zet er een rondje om! 1
 - Het fi guur wordt gedraaid. Welk is het? Zet er een rondje om. 2
 - Welk fi guur is niet gedraaid? Zet er een rondje om. 3
 - Hoe wordt het vierde hokje? Teken het. 4
 - Welke cirkel past er in het fi guur? Zet er een rondje om. 5
 - Egyptenaren. Bekijk de afbeelding goed 
   en geef de juiste plaats van het uitgesneden stuk aan.  6
 - Bekijk de afbeelding op kaart 6 goed 
   en geef de juiste plaats van het uitgesneden stuk aan. 7
 - Waar moet je de stippen zetten? 
   Teken stippen in de juiste lege hokjes. 8
 - Welk antwoord is goed? Schrijf op goed of fout. 9
 - Welke weg gaat naar de hut? 10
 - Slangenspel. Beantwoord de vragen.  11
 - De som van 3 getallen is het getal waar het rondje om staat.
   Zet een streep onder de 3 getallen. 12
 - Finish bij de marathon. Wie loopt waar? 
   Zijn de antwoorden goed of fout? 13
 - Bekijk de afbeelding op kaart 13 goed 
   en beantwoord de vragen met goed of fout. 14
 - Bekijk de fi guren heel goed. Beantwoord dan de vragen! 15
 - Bekijk de fi guren op kaart 15 en beantwoord de vragen! 16
 - Sterren, harten, driehoeken enz. Beantwoord de vragen. 17
 - Mikado. Schrijf de volgorde van de stokjes op. 
   De onderste komt eerst. 18
 - Mikado. Schrijf de volgorde van de stokjes op. 
   De bovenste komt eerst. 19
 - Welk woord hoort hierbij? 20
 - Maak goede woorden! 
   Maak het woord af met steeds hetzelfde einde. 21
 - Welk woord past bij beide woorden? 22
 - Veel soorten groente! Zoek de beginletters van het woord. 23
 - Schrijf de verzamelnaam op van de 3 woorden 
   en ook het woord dat er niet bij hoort. 24
 - Kun je de opdracht met de voorbeelden maken? 
   Schrijf de letters in de hokjes. 25
 - Kun je de opdracht met de voorbeelden maken? 
   Schrijf de letters in de hokjes. 26
 - Supermarkt - zoekplaat. 27 
 - Beantwoord de vragen met behulp van kaart 27. 28
 - Beantwoord de vragen met behulp van kaart 27. 29
 - Bekijk de afbeelding goed en beantwoord de vragen. 30

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