
WACHTKAARTEN - Pasen/Lente
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 instructie of als je
ze gewoon wat groter wil (vanaf pagina 13).

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

•

• Zoek de 5 verschillen.

• Tel het aantal kuikentjes en
volg daarna met je vinger het
weggetje via het juiste cijfer
naar hun juiste aantal
vriendjes.

• Meet met je vingers hoe
breed de rijen met eitjes zijn.
Link er daarna de juiste pijlen
aan.

• Volg het paadje dat de
jongen moet maaien.

• Visuele discriminatie: Match
het juiste patroonhaasje aan
hetzelfde patrooneitje.

• Coderen: Volg de
pijltjescode en ontdek bij
welke afbeelding je terecht
komt.

• Volg de juiste cijferrij en
breng zo de vlinder naar de
bloem.

• Visuele discriminatie/
Voorbereidend Lezen: Zoek
de woordjes die beginnen
met de letter “P” (woorden
zijn niet toegevoegd)

• Zoek telkens de andere helft
van de figuurtjes.

• Auditieve discriminatie: Zoek
de woordjes die beginnen
met de letter “P” (woorden
zijn niet toegevoegd)
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• Welke woordjes kun je
maken die beginnen met
“Paas”?

• Zoek het juiste
schaduwbeeld van de
kuikens.

• Yogahoudingen nabootsen
“Chickenstyle”.

• Zoek door het doolhofje de
weg van het haasje tot bij
haar vriendje.



• Vingertwister: Ga met de
vingers van 1 handje op de
gevraagde voorwerpen in de
bolletjes staan.

• Match gevoelens aan de
afgebeelde lente-items en
praat er over met je vriendje.

• Reeksen: Kijk goed naar de
vlaggetjes en beslis zo welke
kleur het laatste vlaggetje in
de rij moet krijgen.

• Wie krijgt wat? Volg met je
vinger het doolhofje en
ontdek het.V

eel wachtplezie
r!
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