Spelfiche: het boekentasspel

Inhoud
4 boekentasjes
Dit zijn mini- boekentasjes gemaakt uit stof maar je kan ook
werken met echte boekentassen of een prent als boekentas.
 hierin moet men de voorwerpen verzamelen

18 voorwerpen
Bestaande uit 3 soorten koeken, 2 soorten appels, 1 banaan, 6
soorten drinkflessen en 6 soorten brooddozen. De drinkflessen
en brooddozen verschillen in kleur en symbool.
 dit zijn de voorwerpen die men moet verzamelen
14 boekentaskaarten
Dit zijn 14 verschillende soorten kaarten.
 op deze kaarten staat wat men moet verzamelen
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18 inhoudkaarten
Dit zijn kaarten waarop alle voorwerpen afzonderlijk staan.
 Hierop staan de verschillende voorwerpen die men moet
verzamelen.

6 dobbelsteenprenten + dobbelsteen

Brooddoos

Drinkfles

Appel

Banaan

Koekjes

Dobbelsteen

 men neemt het voorwerp dan men rolt. Men mag zelf telkens de kleur kiezen. Bij de
koekjes mag men ook zelf de soort kiezen. Bij de dobbelsteen mag men nog eens extra
rollen.

Spelvoorbereiding
Voor men begint te spelen, kiest elke kleuter een boekentas. De voorwerpen worden in
een doosje op tafel gezet, maar je kan deze ook leggen op de tafel voor de jongste
kleuters.

Soorten spellen
Er zijn 5 verschillende soorten spellen aangepast aan de juiste leeftijd.
Doelen
MR 5: dingen sorteren op basis van een kwalitatieve vergelijking volgens één of twee
gemeenschappelijke kenmerken. ( LP wiskunde)
OA 61: met hulp voorwerpen sorteren op basis van één opvallend kenmerk ( bv: kleur) (
Ontwikkelingsplan)
MK 15: vlakken figuren vergelijken en classificeren volgens zelfgekozen kenmerken. ( LP
wiskunde)
OA 54: minder opvallende verschillen waarnemen en waarnemen dat iets precies
hetzelfde is ( Ontwikkelingsplan)
MK 3: de positie verkennen en bepalen ( LP wiskunde)
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Jongste kleuters
Spel 1: Experimenterend vullen
Leg de voorwerpen verspreid op tafel zodat deze goed zichtbaar zijn. Bespreek met de
kleuters de voorwerpen op voorhand zodat ze weten wat het betekent en voorstelt. Elke
kleuter kiest een boekentasje in een bepaald kleur. Laat de kleuters de brooddozen en
drinkflessen in de juiste boekentasjes steken. Hiervoor moeten ze kijken naar de kleurtjes. (
bv: blauwe brooddoos in blauw boekentasje).
Je kan zelf zien hoe dit verloopt, als ze dit uit zichzelf doen kan je ook nog een stapje
verder gaan. Namelijk een gerichte opdracht geven ( bv: zoek een rode drinkfles).
Doel: boekentasjes vullen met de voorwerpen in de juiste kleur

Spel 2: Met dobbelsteen
Men rolt met de dobbelsteen en neemt het bijhorende voorwerp om het in hun
boekentasje te steken. Je kan hier ook werken met kleur. Zo kan degene die een rood
boekentasje heeft alle rode drinkflessen en brooddozen verzamelen.
Doel: vul als eerste je boekentas met de voorwerpen in de juiste kleur

Spel 3: met dobbelsteen en boekentaskaart
Elke kleuter heeft een boekentaskaart. Men rolt met de dobbelsteen en kijkt of dit
voorwerp op hun boekentaskaart staat. Is dit zo, dan mag men dit nemen, maar men
moet wel identiek hetzelfde nemen. ( bv: men rolt brooddoos en op de boekentaskaart
staat een blauwe brooddoos met bloem, dan moet men de blauwe brooddoos met
bloem nemen.) Staat het voorwerp niet op hun boekentaskaart, dan is het de beurt aan
de volgende.
Doel: degene die als eerste alle juiste spulletjes voor in zijn boekentas heeft kunnen
verzamelen is gewonnen.
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Oudste kleuters

Spel 1: met inhoudkaarten
De kleuters kiezen een inhoudkaart en draait deze om. Men neemt dan hetzelfde
voorwerp als op de kaart en steekt het in hun boekentasje. Je kan hier ook terug werken
met kleur om het nog moeilijker te maken.
(bv: ik kies een inhoudkaartje en er staat een rode drinkfles op, dan mag ik de rode
drinkfles nemen als mijn boekentasje rood is, is mijn boekentas blauw is het de beurt aan
de volgende)
Doel: verzamel als eerste de voorwerpen in je boekentas
Verzamel de meeste voorwerpen in je boekentas

Spel 2: met inhoudkaarten en boekentaskaarten
Het spel is hetzelfde als hierboven, maar nu hebben de kleuters elk een boekentaskaart.
Men kiest dus een inhoudkaartje en draait deze om. Staat het exacte voorwerp op hun
boekentaskaart, dan mag men dit nemen. Is dit niet zo, draait men het inhoudkaartje
terug om en is het de beurt aan de volgende. Alle kleuters moeten hier goed opletten of
ze een voorwerp zien verschijnen dat op hun boekentaskaart staat zodat ze het weten
liggen.
Doel: verzamel als eerste de juiste voorwerpen in je boekentas.
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