
  

 

 

 

- visuele waarneming, visueel geheugen en patronen ontdekken en voortzetten -  
Heb jij ze al? De Winterdorp-mini’s van Albert Heijn? De mini’s zien er hartstikke leuk uit en je kunt er een mooi winterdorp mee maken, 

maar je kunt er ook leerzame activiteiten mee doen in de klas. Wat dacht je van een oefening in het visuele geheugen en het ontdekken en 

voortzetten van patronen? Met deze download doe je meer met je mini’s! 

 

Print de opdrachtkaarten en lamineer ze. Bekijk welke mini’s erop staan en gebruik de kaarten met de mini’s die jij hebt verzameld. 

 

Visuele waarneming en visueel geheugen: 

 

De kinderen pakken een kaart en kijken naar de mini’s die erop zijn afgebeeld. Ze zetten precies dezelfde mini’s als op de kaart in 

een rij voor zich.  

 

De kinderen pakken een kaart en kijken goed naar de mini’s. Hierna leggen ze de kaart omgekeerd neer. Ze pakken de mini’s die ze 

hebben gezien en zetten deze, in de juiste volgorde, op een rij voor zich. Als ze denken dat het klopt, draaien ze de kaart weer om 

en controleren dit. Start met de kaarten waarop twee mini’s staan afgebeeld en breid dit uit naar drie, vier of zelfs vijf mini’s.  

 

Patronen ontdekken en voortzetten: 

 

- Geef de kinderen een kaart waarop twee of drie min’s staan afgebeeld. Laat ze deze reeks voortzetten met de echte mini’s.  

- Gebruik de opdrachtkaarten vanaf pagina 14. De kinderen ontdekken het patroon en bedenken welke mini op de plaats van het 

vraagteken hoort. Ze zetten deze mini op het lege vak. 

 

 

Veel plezier!   Juf Anke www.jufanke.nl 
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