Coöperatief leren : Lente
Leeftijdsgroep :
Mogelijk vanaf de 2e kleuterklas. (4-5-jarigen)
Wat doen op voorhand ?
Kleur op een 4-tal opdrachtkaarten een 5-tal items in.
Vb.
Kaart 1 : middelste vlinder geel, hoed van Pompom rood, eerste bloem blauw,….
Kaart 2 : koe bruin, 3e vlinder rood, tas van Pompom geel,…
Kaart 3 : nog andere items.
….
Nummer je opdrachtkaarten met stippen.
Die stip moeten de kleuters op hun invulkaart zetten -> zo kun je controleren of het juist is.
Doel : (Ontwikkelingsaspecten voor de kleuterschool -> voor België)
- taalontwikkeling :
70)auditieve boodschappen interpreteren en er gepast op reageren.
73) luisteren en spreken verfijnen
- Denkontwikkeling :
63) kennis en ervaringen integreren.
66) inzichten verwerven over ruimte
68) inzichten verwerven over getallen
- Zintuiglijke ontwikkeling :
56) intens luisteren.
Nodig :
Minstens 2 kleuters
1 opdrachtkaart naar keuze + 1 invulkaart
Kleurpotloden of stiften
Werkwijze :
- 1 kleuter neemt de opdrachtkaart en zorgt dat vriendje die niet ziet.
- Andere kleuter(s) neemt een invulkaart.
- Kleuter 1 zegt hoeveel stippen op de invulkaart moeten gezet worden. (zelfde aantal
als die op de opdrachtkaart die hij bij zich heeft)
- Kleuter 1 vertelt de opdrachten + mag niet reageren als vriendje invult. (niet reageren
als die verkeerde kleur neemt of verkeerde item inkleurt)
- Als alle opdrachten zijn gegeven en kleuter is klaar met kleuren, de beide kaarten
vergelijken en de fouten bespreken (ev. met hulp van de leidster)
Misschien werd de opdracht niet zo goed gegeven, ofwel kent de kl. bepaalde begrippen
nog niet, …. Eigenlijk doet het er niet toe of het juist of fout is, het belangrijkste is dat er
gepraat wordt en dat kleuters zich zo leren uitdrukken dat anderen het begrijpen.
Variatie :
Kleuterleidster spreekt de opdrachten op cassette of pc in en kleuters gaan zelfstandig aan de
slag in de luisterhoek.

Els Saey

Lente :
Onderwerp : Vertel je vriendje hoe hij de dingen moet kleuren, zonder dat
dat vriendje deze prent ziet.

Lente :
Onderwerp : Vertel je vriendje hoe hij de dingen moet kleuren, zonder dat
dat vriendje deze prent ziet.

Lente :
Onderwerp : Luister en kleur zoals je vriendje zegt.
Datum : _____________

Lente :
Onderwerp : Luister en kleur zoals je vriendje zegt.
Datum :

