Kaartjes strooien document van De beweegkalender.
Beste lezer,
Op de pagina’s hieronder treft u verschillende voorbeelden van kaartjes die u kunt
gebruiken bij het spel tafels/getallen strooien. Omdat er ontzettend veel verschillende
mogelijkheden zijn laten wij die niet allemaal laten zien. Houd zelf rekening met het
beweeg en denkniveau van de kinderen waarmee u dit spel gaat spelen en zorg voor een
haalbare opdracht waarbij de spelers aan het bewegen en denken worden gezet!
Heeft u zelf een set kaartjes gemaakt nodigen we u van harte uit om deze in De
beweegkalender groep te plaatsen.
Heel veel speelplezier gewenst!

Suggesties voor het spel kaartjes strooien van de beweegkalender.
Rekenen:
Tellen stappen van 1
Tientallen tellen
Honderdtallen tellen
Tellen op volgorde
Tafels
Breuken
Metriek stelsel
Metriek stelsel

Taal:
Hoofdletters
Hoofdletters
Zinsbouw

Wereldoriëntatie:
Aardrijkskunde
Aardrijkskunde

Geschiedenis
Geschiedenis

Soort kaartjes:
Kaartjes 1 – 2 – 3 – 4 enz. (1 t/m 10 kan met speelkaarten).
Kaartjes 10 – 20 – 30 – 40 enz.
Kaartjes 100 – 200 – 300 – 400 enz
Kaartjes met willekeurige getallen – 2 – 14 – 45 – 63 – 99 – 104
enz.
Kaartjes 2 – 4 – 6 – 8 enz. (tafel van 2)
Verschillende soorten breuken van laag naar hoog (¼, ⅓, ½
enz.)
Kaartjes met de inhouds-, oppervlakte-, lengtematen en
gewicht. Bijvoorbeeld ML – CL – DL – L – DAL – HL - KL
Kaartjes met verschillende hoeveelheden. Leg ze van laag naar
hoog. Bijvoorbeeld 0,1 L – 2 DL – 500 ML – 7 DL - 1,1 L enz.

Soort kaartjes:
Kaartjes met letters uit het alfabet. Leg op de goede volgorde.
Kaartjes met woorden. Leg de kaartjes op alfabetische
volgorde.
Stukjes zinnen. Leg ze in de juiste volgorde, zodat er goede
zinnen ontstaan.

Soort kaartjes:
Kaartjes met verschillende plaatsnamen in Nederland. Leg van
zuid naar noord op de goede volgorde.
Kaartjes met verschillende landen/steden in Europa (of de
wereld). Leg de landen/steden van zuid naar noord in de goede
volgorde (of van oost naar west, noord naar zuid, west naar
oost).
Kaartjes met verschillende gebeurtenissen. Leg op de goede
volgorde van toen naar nu (of andersom)
Kaartjes met bekende personen. Leg op volgorde van tijdperk.

