20 Ideeën met speelkaarten
Kinderboekenweek 2016 – Voor altijd jong!
Opa en oma spelen graag een kaartspelletje.
Met hun speelkaarten kun je nog veel meer doen!
Zorg voor één of twee stokken kaarten en ga aan de slag.

Deze download bevat 20 ideeën met speelkaarten. De kinderen oefenen de
getallen, het getalbegrip, het tellen, de volgorde van de getallenrij, het leggen
van reeksen, samen spelen, beurtgedrag, omgaan met een wedstrijdelement
en nog veel meer!

Veel plezier!
Juf Els en juf Anke
www.jufanke.nl

20 Ideeën met speelkaarten
Ideeën voor de kaarten met getallen (haal de plaatjes uit de stok)
* Deel de kaarten uit en geef de kinderen de opdracht om in de volgorde
van de getallenrij in de kring te komen zitten. Het kind met de twee komt
naast jou zitten en de anderen sluiten aan.
* Leg de kaarten in de volgorde van de getallenrij neer. Neem een kaart weg.
Welk getal is weg?
* Leg de kaarten samen met de kinderen in de volgorde van de getallenrij.
Neem er pepermuntjes bij. Oma deelt graag pepermuntjes uit. Leg op elke kaart
evenveel pepermuntjes als het getal op de kaart.
* Flits een kaart en laat de kinderen het getal benoemen.
* Flits een kaart en laat de kinderen de buurgetallen noemen.
* Geef elk kind een kaart en laat de kinderen op zoek gaan naar een kind of
kinderen met hetzelfde getal. Herhaal de activiteit en laat de kinderen nu op
zoek gaan naar hetzelfde symbool.
* De kinderen staan verspreid in de ruimte. Laat één getal zien. De kinderen
maken groepjes met evenveel kinderen als dit getal. Kinderen die overblijven
krijgen de groepsknuffels. Herhaal de activiteit met een volgend getal.
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Ideeën voor de kaarten met getallen (haal de plaatjes uit de stok)
* Laat een kaart zien en speel hoger / lager. Voorspel of er een hoger of
lager getal op de volgende kaart staat.
* Spreek een getal af, bijvoorbeeld het getal van de week. Bedenk een
beweging die bij opa en oma past, zoals joggen, zwaaien, een kushandje geven,
knuffelen, fietsen, breien, de krant lezen. Laat de kaarten één voor één zien.
Wanneer de kinderen het afgesproken getal zien, maken zij de afgesproken
beweging.
* Leg de getallen open op tafel. Speel het spel met een klein groepje kinderen.
Geef elk kind iets dat bij opa en oma past, zoals een snoepje, een bolletje wol,
een lap stof ... Noem een getal en een symbool. De kinderen leggen hun
voorwerp zo snel mogelijk op deze kaart. Wie dit het snelst doet, krijgt de
kaart. Ga zo verder. Wie verzamelt de meeste kaarten?
Variatie: de kinderen leggen hun voorwerp op het getal dat één meer is dan
het genoemde getal.
* Leg de kaarten in de volgorde van de getallenrij. Vraag één kind de ogen
te sluiten. Spreek een getal af. Dit is oma’s lievelingsgetal. Het kind opent de
ogen en wijst de getallen één voor één aan. Na hoeveel getallen vindt hij
oma’s lievelingsgetal? Tel dit met de groep.
* Deel negen opeenvolgende kaarten uit en laat de kinderen in de volgorde
van de getallenrij staan.
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Ideeën voor de kaarten met getallen en afbeeldingen (de hele stok)
* Leg een reeks en laat de kinderen deze aanvullen, bijvoorbeeld drie – vijf –
drie ... Of harten – schoppen – harten ...
* Elk kind legt de kaarten met de getallen twee tot en met tien voor zich
neer. Om de beurt gooien de kinderen met twee dobbelstenen en draaien de
kaart met het getal gelijk aan het aantal gegooide ogen om. Wanneer deze
kaart al omgedraaid is, is het volgende kind aan de beurt. Wie kan al zijn
kaarten omdraaien?
* Leg de kaarten neer. Rijm op het getal dat je ziet en draai deze kaart om.
Ga door tot alle kaarten omgedraaid zijn.
* Leg drie kaarten zichtbaar neer. Vraag wat het hoogste getal is. Leg deze
kaart opzij. Vul de rij weer aan tot drie. Ga zo verder. Wanneer er twee
dezelfde getallen het hoogst zijn, pak je deze beiden weg. Vul de rij aan tot
drie en ga nu verder met het laagste getal. Ga zo door tot er twee dezelfde
kaarten het laagste getal hebben. Pak deze kaarten weg, vul de rij aan en ga
verder met het hoogste getal. Enzovoorts.
* Speel het opa en oma memoryspel. Gebruik twee dezelfde halve stokken
kaarten en leg alle kaarten omgekeerd op tafel. De kinderen spelen memory.
De koning is opa en de vrouw is oma. Wanneer de kinderen twee dezelfde
opa’s of oma’s omdraaien, mogen ze in hun volgende beurt vier kaarten
omdraaien! Wie heeft de meeste setjes?
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Ideeën voor de kaarten met getallen én afbeeldingen (de hele stok)
* Leer de kinderen pesten. Gebruik de hele stok kaarten. Elk kind krijgt zeven
kaarten. Leg de overige kaarten op een omgekeerde stapel. Maak samen
afspraken. 2 Is twee kaarten pakken, 8 – wacht - is een beurt overslaan, de
boer verandert het symbool van de kaart, aas is drie kaarten pakken, zeven –
alles kleven – is al je kaarten met hetzelfde symbool opgooien en de joker is
vijf kaarten neerleggen.
* Speel ‘Waar is oma?’ Gebruik hiervoor alle kaarten met getallen van
klaveren en harten en de ruiten vrouw. Verdeel de kaarten onder de kinderen.
Om de beurt trekken de kinderen een kaart uit de hand van hun linkerbuur en
voegen deze bij hun eigen kaarten. Hebben ze twee dezelfde getallen, dan
leggen ze deze op tafel. Ga door tot oma (de ruiten vrouw) overblijft. Dit kind
heeft oma en mag een snoepje uit oma’s snoeptrommel pakken!
* Leg de boeren, vrouwen en koningen opzij. Geef elk kind vijf willekeurige
kaarten. Leg de overige kaarten op een stapel omgekeerd op tafel. De
kinderen moeten een aas hebben om te kunnen beginnen. Deze leggen ze voor
zich op tafel. Nu moeten de kinderen een twee neerleggen. Zo gaan ze verder
en leggen de kaarten in de volgorde van de getallenrij neer. Wanneer een
kind niet aan kan sluiten, gooit hij een kaart weg. Bij een volgende beurt
pakken de kinderen altijd een kaart van de stapel, zodat ze weer vijf kaarten
in hun hand hebben. Wie heeft de rij van één (aas) tot en met tien het eerst
gemaakt?

