
WACHTKAARTEN
Terug naar School!

Geef de kinderen iets te doen tijdens het wachten! -
2e-3e kleuterklas en 1e Graad Lagere School

We kennen het met zijn allen. Vele momenten van de dag moeten kinderen wachten.
En dan zitten ze in de kring of op hun stoel gewoon wat te niksen of … ze zetten de boel op stelten ;-)
Dit pakket bevat 20 fiches met allerlei activiteiten die de kinderen op een rustige manier
kunnen doen tijdens het wachten.
Ze hebben geen extra materiaal nodig, alles is kant en klaar.
Op elke pagina staan 2 activiteiten.
Knip alle pagina’s doormidden, lamineer, perforeer en maak er een
boekje van met ringetjes, spanbandjes of zo …
Kies zelf hoeveel verschillende pagina’s je in één bundeltje steekt.
Door de instructie-iconen boven iedere oefening kunnen de kinderen
de opdracht zelfstandig aanvatten.
Bespreek vooraf natuurlijk eens de kaarten met je leerlingen zodat ze
weten wat ze juist moeten doen.
INFO! De kaarten zijn ook bijgevoegd in A4-formaat voor klassikale i
nstructie of als je ze gewoon wat groter wil (vanaf pagina 14)

• Zoek telkens de items die
afgebeeld staan in de zijbalk.

• Vervolledig de reeks. Wat hoort
op de paats van het vraagteken?

• Gezonde en ongezonde voeding
in de brooddoos.
Wat is gezond? Wat niet?
Praat erover met je vriendje.

www.kleuterkoekjes.be

• Zoek het juiste schaduwbeeld.

• Bedenk een verhaaltje bij wat er met
deze schoolspullen gebeurd is.
Praat erover met je vriendje.
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• Boots de houdingen van Meester
Max na.

• Toon Lou de weg naar zijn schooltas
door het doolhofje.

• Tel het speelgoed in de kast.
Hoeveel is er van elk?

• Zoek de 7 verschillen in de
tekeningen.

• Voorbereidend lezen: Welke
woordjes beginnen met de V van
Vriendje? Hier staan de woordjes
onder de plaatjes. (Visuele
discriminatie)

• Zoek telkens 2 dezelfde
schooltassen.

• Rangtelwoorden: Wie loopt de
eerste, tweede, ... ?

• Analyse en synthese: Welk
voorwerp ontbreekt telkens in de
vakjes?

•Voorzetsels: Waar bevindt het kleine
peutertje zich?

• Toon met je vinger waar de
uitgeknipte puzzelstukken horen.

• Volg de juiste weg van de
waskrijtjes via de handjes tot bij
het juiste aantal streepjes.

• Voorbereidend lezen: Welke
woordjes beginnen met de V van
Vriendje? Hier staan de woordjes
niet onder de plaatjes. (Auditieve
discriminatie)

www.kleuterkoekjes.be
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• Speel vingertwister. Raak telkens
met de vingers van één handje de
dingen in de cirkeltjes aan.

• Welk kindje woont in welk huis?

www.kleuterkoekjes.be
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