0P WEG NAAR DE
GROTE SCHOOL
Doel van dit oefenpakket:
Die vaardigheden ontwikkelen die op de “grote” school zéér belangrijk worden.
Inhoud van de doos:
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1. een plastic werkblad
2. een oefenpakket met 72 verschillende
activiteiten
3. vijf kikkers in 5 verschillende kleuren plus
houders
4. een speciale (uitwisbare) pen
5. een sponsje voor het uitwissen
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Ouders let op!
Met dit vrolijke oefenpakket kan uw kind vaardigheden oefenen die op de “grote” school behandeld
worden. Zo kan het kind zich spelenderwijs alvast voorbereiden of vaardigheden nog eens extra
oefenen.
Het is de bedoeling dat u in het begin samen met uw kind speelt. Na enige oefening kan het kind
er ook individueel mee spelen.
Wist u dat samen spelen niet alleen de band tussen ouder en kind versterkt, maar ook de zelfverzekerdheid van het kind stimuleert en een belangrijke rol speelt in zijn intellectuele en emotionele
ontwikkeling? Aanmoediging en positieve wisselwerking geven bij iedere fase de juiste motivatie
en vormen de sleutel tot succes.
Het pakket bestaat uit twee onderdelen:
Activiteit 1:
Oefenen van leervaardigheden
Benodigdheden:
- pagina 1-36 van het oefenpakket
- het plastic werkblad
- 5 gekleurde kikkers om de antwoorden
aan te geven

Activiteit 2:
Motoriek en beginnend schrijven
Benodigdheden:
- pagina 37-72 van het oefenpakket
- de speciale pen voor schrijven en tekenen
- het sponsje voor uitwissen

Activiteit 1: Oefenen van leervaardigheden
Inhoud:
Onderlinge
verhoudingen

Ruimtelijk inzicht

Vormen en
kleuren

pagina

1-4
pagina

5-8
pagina

9-17
pagina

Details

18-22

Reeksen

23-27

Rekenen

28-32

pagina

pagina

Van klein naar groot, van kort naar lang.
Op en onder, binnen en buiten, voor en achter,
links en rechts.
Vormen en kleuren, geheel en onderdeel,
patronen en vormen, vormen combineren.

Details, vormen, kleuren, achtergronden.
Opeenvolging van kleuren, vormen,
opeenvolging van gebeurtenissen.
Getallen van 1 tot 10, hoeveelheden, reeksen van getallen van
laag naar hoog en van hoog naar laag, optelsommen tot 10.

Voorbereiding:
Leg het boek met oefeningen op zijn plaats op het werkblad en doe het open op een pagina naar
keuze. Plaats de vijf kikkers op hun houders en zet ze op hun plaats.

Spelen maar…

Ga voor dit voorbeeld naar pagina 1
Lees de vraag onderaan de pagina hardop voor aan uw kind:
"Combineer de grootte van elk ovaal met een schildpad.
Welke horen bij elkaar?" De blauwe schildpad is het grootste
en past bij de grootste ovaal. Naast de blauwe schildpad is
een tekening van een rode kikker. Pak de rode kikker en zet
hem in het ronde vakje op het werkblad, precies boven het
vakje met de grootste ovaal bovenaan de pagina. Doe hetzelfde met de overige schildpadden.

vraagzijde

Om het in het begin voor uw kind makkelijker te maken, kunt u de volgende vragen stellen:
• Welke schildpad is de grootste?
• Welke kleur heeft de kikker die naast de grootste schildpad staat?
• Kun je de rode kikker recht boven het grootste ovaal leggen?
Let op!
De volgorde waarin het kind de vragen beantwoordt, is niet echt van belang - het mag met een
willekeurige schildpad beginnen.

Hoe controleer je de antwoorden?
Elke opdrachtpagina heeft een antwoordzijde aan de achterkant.
Pak het boek met oefeningen op, sla de pagina om en leg het
met de antwoordzijde naar boven weer neer op het werkblad.
Had je het goed? Zo ja, dan staan alle kikkers direct boven de
gelijkgekleurde kikkers zoals aangegeven op de antwoordzijde.
Had je het fout? Geeft niets! Haal gewoon de kikkers die niet
op de goede plek staan weg en zet ze terug op hun plaats.
Draai de pagina om naar de vraagzijde en probeer opnieuw de
juiste antwoorden te vinden.
antwoordzijde

Met behulp van de antwoordzijde kan het kind zijn capaciteiten vergroten en kunt u als ouder zien
waar eventueel de problemen liggen.
Je kunt nu doorgaan naar de volgende pagina. Per onderwerp worden de activiteiten geleidelijk
opgebouwd, zodat de moeilijkheidsgraad langzaam toeneemt. Wij raden aan om in de juiste volgorde te werken, zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing.
Spelen maar…

Ga voor dit voorbeeld naar pagina 9
Lees de vraag onderaan de pagina hardop voor: "Kijk naar de
vijf figuren bovenaan de pagina. In welke groep vind je elk
figuur in de gevraagde kleur?" Het groene vierkant hoort bij de
groep van de paarse kikker. Pak de paarse kikker en zet hem
in het ronde vakje op het werkblad, direct boven het vakje met
het vierkant met de groene pot verf bovenaan de pagina.
Ga op deze manier door met de overige groepen.

vraagzijde

Om het in het begin voor uw kind makkelijker te maken, kunt u
de volgende vragen stellen:
• Welke kleur verf krijgt het vierkant?
• Bij welke groep hoort het groene vierkant?
• Kun je de paarse kikker precies boven het groene
vierkant plaatsen?
Vervolgens draait het kind het boek om naar de antwoordzijde
ter controle van zijn antwoorden.
antwoordzijde

Activiteit 2: Motoriek en beginnend schrijven
Pagina

Motoriek

37-54

Cijfers
schrijven

55-60

Letters
schrijven

61-72

Pagina

Pagina

Een lijn volgen, een tekening afmaken, vorm en achtergrond,
doolhof, tekenpatronen kopiëren, tekenpatronen afmaken,
reeksen met pijlen in een verschillende richting, reeksen met
vormen van klein naar groot.
De getallen 1 tot 10 leren schrijven.

De letters van het alfabet leren schrijven.

Voorbereiding:
Leg het oefenpakket zo neer dat het kind makkelijk kan schrijven en tekenen. Leg de pen ernaast.
Let op: de pagina’s zijn voorzien van een speciale laag waardoor ze uitgeveegd kunnen worden.
Wij raden u dringend aan alleen de bijgeleverde pen te gebruiken.

Hoe speel je?
Schrijf en teken met de speciale pen en volg de instructies
onderaan iedere pagina. Heb je een fout gemaakt of wil je de
oefening herhalen? Geen probleem, je kunt het met de spons
uitwissen en opnieuw beginnen.

Ouders let op!
De hierboven beschreven activiteiten zijn slechts een aanzet. Laat vooral niet na andere oefeningen of regels te verzinnen. Gebruik het aangeboden materiaal ook vooral op een manier, zoals het
u het leukste of beste lijkt.
Om “OP WEG NAAR DE GROTE SCHOOL” ten volle te benutten doen wij hier enkele
aanbevelingen voor effectief gebruik:
- Werk samen met het kind aan een goed verlichte tafel. Op deze manier leert het de juiste
studeergewoontes aan voor het maken van huiswerk in de toekomst.
- Zorg ervoor dat de sfeer aangenaam en ontspannen is, zonder verstoringen van buitenaf.
- Denk eraan: onderzoek heeft uitgewezen dat het concentratievermogen van een kind na 20
minuten inspannend werk sterk afneemt.
- Zorg ervoor dat u per pagina de opdracht duidelijk voorleest. Goede communicatie zal het
kind aanmoedigen om zichzelf uit te drukken en zijn taalvermogen te verbeteren. Op deze
manier weerspiegelen zijn antwoorden zijn gevoelens en, belangrijker nog, zijn denkproces.
- Het oefenpakket is bedoeld om langere tijd te kunnen gebruiken en er wordt aangeraden er
stapsgewijs mee te werken.
- Als uw kind een activiteit uit het oefenpakket voor de tweede keer speelt, herhaal dan de
activiteit met hem vanaf het begin. De daaropvolgende keren kunt u doorgaan vanaf de laatste pagina waarop het de opdracht goed wist uit te voeren.
- U kunt elk onderwerp diepgaand behandelen: van de makkelijke taken tot de moeilijkere
opdrachten. U kunt ook in de breedte werken: behandel per onderwerp de eerste stappen en
ga vervolgens dieper in op de opdrachten die uw kind makkelijker vindt .
- Het is niet verstandig het kind te dwingen door te gaan als het problemen ondervindt. Dit
veroorzaakt frustraties en schaadt zowel het leerproces als het zelfvertrouwen van het kind.
- Ieder kind heeft zijn eigen tempo en verdient met geduld behandeld te worden.
- Na samen bepaalde opdrachten te hebben voltooid, kunt u uw kind voorstellen verder alleen
te oefenen of het geleerde aan een broertje, zusje of vriendjes uit te leggen.
Het allerbelangrijkste is dat u meedoet met uw kind: doe mee met plezier,
uit liefde en uit het verlangen om te leren en iets bij te brengen. Veel plezier!
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