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Uitleg van de verschillende
opdrachten

Blz. 3-5: maak het patroon van het kaartje na.
 

Blz. 6-7: maak het patroon van de schaduwen
af met de groenten in willekeurige kleuren.

 
Blz. 8-9: leg de juiste groenten in de vijf

mandjes.
 

Blz. 10-16: leg het juiste aantal groenten onder
het getal.

 
Blz. 17-19: auditieve waarneming; begrijpend

luisteren kaartjes om door de leerkracht voor te
lezen aan het kind.

 
Blz. 20: voorleeskaartjes om de voorzetsels mee

te oefenen.
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Pak eerst de
groene wortel
en daarna de

rode pompoen.

Pak eerst de
paarse maïskolf
en daarna het

gele ui.

Pak eerst het
groene ui

en daarna de gele
wortel.

Pak eerst groene
broccoli

en daarna de
rode pompoen.

Pak eerst de
oranje wortel
en daarna de

oranje broccoli.

Pak eerst het
oranje ui en

daarna de rode
maïskolf.

Pak eerst de
paarse maïskolf
en daarna de

paarse brocolli.

Pak eerst de rode
wortel en daarna

het oranje ui.



Pak eerst de paarse
wortel, daarna de

rode broccoli en als
laatst de groene

wortel.

Pak eerst de rode
wortel, daarna de

oranje broccoli en als
laatst de groene

pompoen.

Pak eerst het groene
ui, daarna de rode
pompoen en als
laatst de groene

broccoli.

Pak eerst de paarse
pompoen, daarna het
oranje ui en als laatst
de paarse maïskolf.

Pak eerst de paarse
maïskolf, daarna de
rode broccoli en als

laatst de groene
wortel.

Pak eerst de paarse
pompoen, daarna de

rode wortel en als
laatst de groene

brocolli.

Pak eerst het groene
ui, daarna het rode ui

en als laatst de
oranje maïskolf.

Pak eerst de groene
maïskolf, daarna de

oranje broccoli en als
laatst de gele

pompoen.



Pak de wortel in de
kleur zoals deze in het

echt ook is.

Pak de ui in de kleur
zoals deze in het echt

ook is.

Pak de pompoen in
de kleur zoals deze in

het echt ook is.

Pak het ui in de kleur
zoals deze in het echt

ook is.

Pak de broccoli in de
kleur zoals deze in het

echt ook is.



Leg de groene
broccoli achter het

mandje.

Leg de oranje wortel
in het mandje.

Leg de gele pompoen
voor het mandje.

Leg de gele maïskolf
rechts van het

mandje.

Leg het oranje ui links
naast het mandje.

Leg de oranje
broccoli onder het

mandje.

Leg de groene
pompoen tussen
twee mandjes in.

Leg de paarse
maïskolf op het

mandje.


