
KLEURENPRINSES ZOEKT PLAATS

Logisch denken en Oriëntatie in de Ruimte


voor 2e en 3e kleuterklas en 1e graad lager onderwijs


Bedoeling van de oefeningen: 
Plaats de kleurenprinses telkens op de juiste plaats in het rooster.


Het pakket bevat 3 niveaus:


NIVEAU 1:  GROEN - 1 KROONTJE


Neem het spelbord met het groene rooster (met 1 kroontje boven)

Let op! Het spelbord is bijgevoegd in zwart en in wit. Je kan dus zelf kiezen welke je uitprint.


Knip de kleurenprinsessen op pagina 15 in de groene kadertjes uit en lamineer ze. 



De groene opdrachten staan telkens op pagina 5-7-9

De groene oplossingen staan telkens op pagina 6-8-10


Print dus de pagina’s van 5 tot/met 10 recto/verso uit.

Ofwel print je ze afzonderlijk uit en kleef je ze telkens aan elkaar en lamineer je ze dan.


Er staan telkens 2 opdrachten en oplossingen op een pagina. In totaal dus 8 groene opdrachten. 

Knip de kaarten dus doormidden.


Wat moet je doen?

Kijk naar de opdrachtkaart. Hoe staan de kleuren geordend? 

Plaats nu de prinsessen juist op het spelbord.

Als je alle prinsessen geplaatst hebt draai je de opdrachtkaart om. 

Nu kun je zelf checken of je het juist gedaan hebt.




NIVEAU 2:  BLAUW - 2 KROONTJES


Neem het spelbord met het blauwe rooster (met 2 kroontjes boven)

Let op! Het spelbord is bijgevoegd in zwart en in wit. Je kan dus zelf kiezen welke je uitprint.


Knip de kleurenprinsessen op pagina 24 in de blauwe kadertjes uit en lamineer ze.


De blauwe opdrachten staan telkens op pagina 18-20-22

De blauwe oplossingen staan telkens op pagina 19-21-23


Print dus de pagina’s van 18 tot/met 23 recto/verso uit.

Ofwel print je ze afzonderlijk uit en kleef je ze telkens aan elkaar en lamineer je ze dan.

Er staan telkens 2 opdrachten en oplossingen op een 
pagina. In totaal dus 6 blauwe opdrachten. 

Knip de kaarten dus doormidden.


Wat moet je doen?

Kijk naar de opdrachtkaart. Hoe staan de kleuren geordend? 

Plaats nu de prinsessen juist op het spelbord.

Als je alle prinsessen geplaatst hebt draai je de 
opdrachtkaart om. 

Nu kun je zelf checken of je het juist gedaan hebt.



NIVEAU 3:  ROOD - 2 KROONTJES


Neem het spelbord met het rode rooster (met 3 kroontjes boven)

Let op! Het spelbord is bijgevoegd in zwart en in wit. Je kan dus zelf kiezen welke je uitprint.


Knip de kleurenprinsessen op pagina 27 in de rode kadertjes uit en lamineer ze.


De rode opdrachten staan telkens op pagina 28-30-32-34

De rode oplossingen staan telkens op pagina 29-31-33-35


Print dus de pagina’s van 28 tot/met 35 recto/verso uit.

Ofwel print je ze afzonderlijk uit en kleef je ze telkens aan elkaar en lamineer je ze dan.



Wat moet je doen?

Bij de rode opdrachtkaarten komt er een extra moeilijkheid kijken.

Sommige kleuren zijn al aangeduid op de kaart. Die prinsessen kun je onmiddellijk plaatsen.

Bij enkele andere prinsessen zie je rode kruisjes staan.

Op die plaatsen waar er rode kruisjes staan mag de betreffende prinses niet staan!  
Het komt er dus op aan om op die manier uit te zoeken waar de prinsessen geplaatst kunnen worden en zo 
de juiste oplossing te vinden.


VEEL SUCCES!



