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Didactische tips bij het gebruik van Smart Cubes in de klas

Gefeliciteerd met de aankoop van je Smart Cube EduPack! Met deze didactische suggesties kun je meteen aan 
de slag in je klas. Ze bevatten naast praktische en creatieve tips ook alle doelen (decretaal en VVKBAO) die je 
bereikt met het EduPack: handig voor je agenda!
Je zal snel merken dat de Smart Cubes een uniek educatief leermiddel zijn voor je leerlingen. Smart Cube is 
een eenvoudige en leuke puzzel, die de kinderen stimuleert, zowel in de ontwikkeling van hun 3D-denken als 
in hun motorische, emotionele, intellectuele en sociale ontwikkeling. Het zachte en kleurige EVA-materiaal is 
zijdezacht, voelt aan als huid en geeft de kinderen een veilig gevoel. En wedden dat de Smart Cubes ook een 
brede glimlach op het gezicht van je leerlingen toveren?

 Enkele praktische tips 

Benamingen
Als we in deze handleiding spreken over het ‘puzzelkader’, bedoelen we het kader waarin de zes puzzelstukken 
passen. Wanneer we het hebben over de ‘puzzelstukken’, dan zijn dat de losse stukken die per zes in een 
puzzelkader passen. Met de ‘kubus’ bedoelen we de geometrische figuur die de zes puzzelstukken samen 
vormen. Het is natuurlijk ook mogelijk om andere afgeleide vormen en 3D-bouwwerken te maken. Dat kan 
met de ‘opdrachtkaarten’: dat zijn de kaarten die je ook in het EduPack vindt. Met het ‘stappenplan bij een 
opdrachtkaart’ verwijzen we naar het stappenplan van een specifiek bouwwerk dat je online vindt: voor het 
eerste leerjaar is er een volledig uitgewerkt stappenplan bij kaart 41, 42 en 46. 

 Afspraken
Maak vooraf duidelijke afspraken over het gebruik van Smart Cubes, zoals:

•	 We zijn zorgzaam voor het materiaal.
•	 We steken het materiaal niet in onze mond.
•	 We zorgen ervoor dat er niets verloren gaat.
•	 We spelen fijn samen.
•	 Wanneer we willen stoppen met spelen, ruimen 

we alles netjes op zodat het voor de volgende 
prettig starten is.

•	 We wassen vooraf onze handen als die vuil zijn. 
(Vuil geeft af op de Smart Cubes. Je kan ze 
wel wassen op 30 °C, maar voorkomen is nog 
beter!)

Leeromgeving
Zorg voor een ideale leeromgeving om je leerlingen met de Smart Cubes te laten werken:

•	 Voorzie een groot werkvlak zoals een tafel.
•	 Voorzie aan deze tafel enkele stoelen, waarbij het aantal stoelen bepaalt hoeveel leerlingen er gelijktijdig 

kunnen spelen/werken.
•	 Voorkom veel extra prikkels in de buurt, bijvoorbeeld van ander materiaal.
•	 Zorg voor een rustige omgeving.

Plaats
Zet het EduPack op een centrale, voldoende zichtbare plaats in je klas. Op die manier zien de leerlingen het 
spelmateriaal en zijn ze sneller gemotiveerd om ermee aan de slag te gaan.
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  Opruimen
Als de kinderen klaar zijn met het spelen of werken met de Smart Cubes, laat je 
hun zien hoe ze die best opruimen. Spreek op voorhand een opruimsignaal af, 
zodat ze voldoende tijd hebben om het speelgoed naar behoren op te ruimen. 
Waarschijnlijk liggen alle verschillende kleuren, puzzelkaders en kubussen door 
elkaar na het spelen. Leer hen de volgende stappen aan:

•	 Maak alle puzzelstukken los en sorteer ze per kleur. 
•	 Steek dan alle stukken in de juiste puzzelkaders. 
•	 Leg eerst alle pictokaarten en opdrachtkaarten onderaan in de box. 
•	 Schik dan de puzzelkaders netjes per kleur naast elkaar in de box.

Maak er een goede gewoonte van om altijd aandachtig op te ruimen met de 
kinderen. Als er puzzelstukken ontbreken, valt dit dan ook meteen op.
Opgelet: Het is mogelijk dat dit de eerste keren veel tijd en begeleiding vraagt, 
maar het zal vlotter en vlotter gaan. Sommige leerlingen worden er ook snel erg 
handig in. 

Klasoverschrijdende groepen
Kinderen vinden het altijd fijn om met kinderen van een andere leeftijd samen te spelen. Dat kan je ook doen 
met het EduPack van Smart Cubes. Zo kunnen de leerlingen van het eerste leerjaar als coach functioneren om 
samen te denken, te bouwen en plezier te hebben met de kleuters van de tweede en derde kleuterklas (peer-
tutoring).

Groepsverdeling in de klas
Bij het werken met de Smart Cubes kan je zowel voor een heterogene als homogene groepsverdeling kiezen. 
Een heterogene groepsverdeling is aan te bevelen, omdat er zowel vlotte als minder vlotte puzzelaars samen 
aan het werk zijn. Daardoor worden de minder vlotte puzzelaars gestimuleerd om wat moeilijkere puzzels tot 
een goed einde te brengen. De vlotte puzzelaars leren op een fijne manier samenwerken, en anderen helpen 
kan hun een goed gevoel geven. Zo leren kinderen omgaan met elkaars gebreken en kwaliteiten. 
Met een homogene 
groepsverdeling, bedoelen 
we niveaugroepen 
waarbij kinderen kunnen 
samenwerken op een gelijk 
ontwikkelingsniveau. Dat 
kan een goede keuze zijn 
voor kinderen die meer nood 
hebben aan rust en veiligheid. 
Het EduPack van Smart Cubes 
is ook een ideaal middel om 
aan een positief klasklimaat 
te werken, wat heel 
belangrijk is. Het stimuleert 
de samenwerking, kinderen 
leren van elkaar, kinderen 
leren omgaan met eigen 
tekortkomingen en kwaliteiten 
van henzelf en anderen.
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Met Smart Cubes aan de slag in de klas

Zijn je leerlingen nog niet vertrouwd met het EduPack van Smart Cubes? Neem er dan de educatieve tips van 
de tweede en derde kleuterklas bij om als opstart te gebruiken in het eerste leerjaar.   

 Experimenteerfase 

Belangrijk
Het experimenteren op driedimensionaal vlak is wellicht nog niet uitgeput. Laat je leerlingen hier nog verder 
in ontdekken. Waarschijnlijk komen ze tot heel knappe constructies. Die kunnen dan weer andere leerlingen 
stimuleren om ook iets uit te proberen met de Smart Cubes. In het EduPack is een grote hoeveelheid 
opdrachtkaarten voorzien, waarbij elke leerling op zijn niveau een uitdaging kan vinden. Bij de opdrachtkaarten 
41, 42 en 46 vind je online het bijbehorende stappenplan om je leerlingen extra ondersteuning te bieden. 

Voelspelletje
Dit spel speel je in groepjes van twee. In elk puzzelkader zijn er twee soorten puzzelstukken. Laat elke leerling 
een naam verzinnen bij een van de twee verschillende puzzelstukken. Leerling A noemt het puzzelstuk A 
bijvoorbeeld ‘beer’ en leerling B noemt het puzzelstuk B ‘konijn’.
Als de leerlingen de namen ‘monster’ en ‘robot’ al kennen van de derde kleuterklas, gebruiken ze die. Alle 
puzzelstukken van twee verschillende puzzelkaders gaan in een voeldoos. 
Om de beurt nemen de leerlingen een puzzelstuk in de voeldoos vast en proberen door eraan te voelen 
te achterhalen over welk puzzelstuk het gaat: het monster of de robot. Wie het juist heeft geraden, mag 
het puzzelstuk houden. Na afloop van het spel tellen beide partijen hun puzzelstukken. Wie de meeste 
puzzelstukken heeft, is de winnaar.

Extra bij het voelspelletje
Speel het spel zoals hierboven beschreven. Als extra heeft elke leerling een leeg puzzelkader in een 
verschillende kleur voor zich liggen. De bedoeling van het spel is nog altijd om al voelend het puzzelstuk te 
identificeren. Nadat de leerling geraden heeft, neemt hij of zij het puzzelstuk uit de voeldoos. 
Fout geraden? Dan gaat het puzzelstuk terug in de voeldoos. 
Juist? Dan mag de leerling het puzzelstuk aan zijn of haar puzzelkader toevoegen als het stuk de juiste kleur 
heeft. Heeft het de kleur van de tegenspeler, dan gaat het puzzelstuk opnieuw in de voeldoos.

 Herkennen van de puzzelstukjes

Om het makkelijker te maken voor de leerlingen om 
driedimensionaal te werken met de puzzelstukken, is het 
aan te raden om de twee verschillende vormen een naam te 
geven, zoals robot en monster.
     

Voelspelletje 2
Speel dit spel per twee. Er is maar één puzzelkader. Om de beurt haalt elke leerling er één puzzelstuk uit 
zonder dat de andere leerling het ziet. Daarna gaat het puzzelkader in de voeldoos. 
De andere leerling voelt aan het puzzelkader in de doos en probeert te achterhalen of het ontbrekende stuk 
een robot of een monster is. Er is dus maar één puzzelkader per spel om te vermijden dat de leerling gaat 
gluren op zijn of haar puzzelkader om zo het ontbrekende stuk te identificeren. 

robot            monster
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 Het puzzelkader vullen

Dit hebben de leerlingen al in de kleuterklassen geoefend. Normaal gezien 
beheersen ze deze vaardigheid. Verloopt het toch nog moeizaam? De suggesties  
voor de tweede en derde kleuterklas kunnen dan oplossingen bieden.

 Nabouwen van de kubus en constructies

In deze fase proberen de leerlingen een kubus te maken die bestaat uit 
puzzelstukken van één puzzelkader. 
Als dit moeilijk verloopt, laat je de leerlingen per twee werken of gebruik je de 
suggesties bij de activiteiten ‘Nabouwen van de kubus’ voor de tweede en derde 
kleuterklas. Bij partnerwerk is het de bedoeling dat de leerlingen elkaar helpen en 
op een respectvolle manier met elkaars successen en struikelblokken omgaan. 

 Nabouwen van constructies

Afhankelijk van het niveau en de interesse van de leerlingen, kunnen ze ook andere 
vormen en 3D+constructies maken met de opdrachtkaarten die je in het EduPack 
vindt. Er zijn vier niveaus van uitdaging, waarbij het volgende niveau telkens 
complexer is dan het voorgaande:

Niveau 1:   2D-puzzels en 3D-kubuspuzzels in één kleur (zie bovenstaande 
opdrachten)

Niveau 2:   Eenvoudige 3D+constructiepuzzels in meerdere kleuren, in één richting 
(boven/onder), zoals een balk

Niveau 3:   Geavanceerde 3D+constructiepuzzels in meerdere kleuren, in twee 
richtingen (boven/onder en links/rechts), zoals een hoek

Niveau 4:   Uitdagende 3D+constructiepuzzels in meerdere kleuren, in 3 richtingen 
(boven/onder, links/rechts en voor/achter), zoals een ster

Om je te ondersteunen in de begeleiding van de leerlingen, zijn er online ook 
oplossingen in de vorm van stappenplannen bij kaart 41, 42 en 46. 
Differentiatie: Zijn die nog te moeilijk? Dan kun je de leerlingen ook de online 
stappenplannen aanbieden voor de tweede en derde kleuterklas. Je vindt 
stappenplannen bij de opdrachtkaarten 13, 14, 15, 17, 19 en 20.
Gradatie: Als dat vlot lukt, starten de leerlingen met de opdrachtkaarten van 
moeilijkere constructies zonder stappenplannen. Benieuwd hoe ver ze raken!

 Evaluatievragen 

Sluit het werken met de Smart Cubes telkens af met een evaluatiemoment. Stel vragen als: 
•	 Welke opdracht kan je zeker maken? Welke opdracht is voor jou een uitdaging en waarom?
•	 Andere kinderen kiezen andere kaarten. Hoe zou dat komen? Waarom kiest niet iedereen voor dezelfde 

kaart?
•	 Wat doe je als het niet lukt? Vraag je hulp aan een klasgenoot bij wie het wel lukt? Wat deed die anders? 
•	 Wat vond je van het stappenplan? Hielp dat jou of lukte het zonder?
•	 Maakte je zelf een stappenplan? Is het duidelijk genoeg? Waarom wel/niet? Zou je het plan van een 

klasgenoot kunnen gebruiken? 
•	 Hoe verloopt het opruimen? Gaat het vlot? Als het niet vlot gaat, hoe komt dat dan? Hoe kan je dat oplossen?
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•	 Welk bouwwerk vond je het meest uitdagend? Welk gevoel gaf dat je? Geef één positief gevoel en één 
negatief gevoel, zoals opluchting toen het af was, boosheid toen het niet lukte.

•	 Hoe ging je met die gevoelens om? Vond je dat de goede manier of niet? Zo niet, wat wil je de volgende keer 
anders doen? 

•	 Hoe verliep de samenwerking tijdens het bouwen? Doe je dat graag alleen of liever niet?
•	 Tijdens welke momenten zou je opnieuw voor dit spel kiezen?

Doelenoverzicht:  
deze doelen bereik je met Smart Cubes in het eerste leerjaar

 TIP 1     Bekijk samen met de leerlingen de puzzelstukken, puzzelkaders, kubussen en andere constructies.  
Vraag hun hoe de puzzelstukken in elkaar passen en hoe dat mogelijk is. Stel de volgende vragen:

• Zou je met papieren puzzelstukken ook zo’n stevige kubus kunnen maken? 
• Waarom wel? Waarom niet? (Je kan de leerlingen eventueel uitdagen het te proberen.)
•	 Waarom zou er voor dit materiaal gekozen zijn om de puzzelstukken en puzzelkaders te maken?  

(Het is stevig, je hebt geen lijm nodig, je kan het afwassen, het is niet zwaar …)

DOELEN   Wetenschappen en techniek 2.2 
  (denkontwikkeling 64 / WO Techniek 6.6.1) 

 TIP 2    Blijf de kinderen positief stimuleren. Help ze op weg als het moeilijk gaat. 
Lukt het echt niet, bied hun dan een makkelijkere opdrachtkaart aan zodat ze toch succes ervaren. 
In het EduPack zijn voldoende opdrachtkaarten voorzien om maximaal te differentiëren. 
Je kan hen ook een ‘vrij’ bouwwerk laten maken: dat lukt altijd!

DOELEN    Mens en maatschappij 1.3 / L.O. 1.26, 1.28 
 (NED L 2.3.8 / WO LH 1.3) 

 TIP 3    Vergroot de twee verschillende puzzelstukken (minimum tot A3-formaat) of download de vergroting via de 
site. Ofwel laat je de leerlingen zelf de stukken uitvergroot tekenen op grote vellen papier. Daarna werken 
ze in groepjes de vormen op een creatieve manier uit. Bied verschillende materialen aan om het monster 
en de robot te knutselen: aluminiumfolie, wiebeloogjes, crêpepapier, froezelpapier, verf, klei, moeren en 
bouten ... 

De kinderen kunnen er ook een driedimensionaal beeld van maken met allerlei kosteloos materiaal zoals 
eierdozen, buizen, schoenendozen, piepschuim …

DOELEN    Muzische vorming 1.4, 1.5 / Mens en maatschappij 1.7 
 (MUZO BE 21) 
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Fier op de puzzelcreaties van jouw kleuters? Post dan snel een foto 
met vermelding van je klas, school en de hashtag #EduPackChallenge 
op onze Facebookpagina: www.facebook.com/HappyCubePuzzles. 
We belonen elke maand een originele, grappige of slimme creatie van 
minimum 120 Smart Cube puzzelstukken met een leuke prijs uit onze 
speelgoedgamma. Aan de slag met de Smart Cubes dus! 

 TIP 4  Maak gebruik van de stappenplannen die je online vindt. Je kan de leerlingen ook eens omgekeerd laten 
werken en ze een eigen constructie laten bedenken. Aansluitend maken ze zelf een stappenplan van hun 
werkstuk door van elke stap een foto te maken. Wie in de klas kan de constructie nabouwen met het zelf-
gemaakte stappenplan?

DOELEN   Wiskunde 3.2, 4.2, 5.3 / Nederlands 3.1 
  (WIS MK 44 / WO TI 8.7.3) 

 TIP 5  Laat de leerlingen per twee aan een tafel werken. Plak in het midden een strook plakband als spiegellijn. 
De ene leerling maakt op dat plat vlak een figuur. De andere leerling bouwt die figuur in spiegelbeeld na. 

Gradatie: de leerlingen oefenen dit eerst met verschillende kleuren en dan pas in één kleur. Lukt het 
vlot om 2D-figuren gespiegeld na te bouwen? Dan kunnen de leerlingen zich ook wagen aan 3D-puzzel-
constructies. Een pittige uitdaging voor kinderen met een goed ruimtelijk inzicht!

DOELEN    Wiskunde 3.6, 4.2 / L.O. 1.26, 1.28 
 (WIS MK 14, 44) 

 TIP 6    Zorg ervoor dat je de leerling pas een volgende opdrachtkaart (moeilijker in niveau) geeft als hij of zij de 
vorige tot een goed einde heeft gebracht. De opdrachtkaarten en stappenplannen van Smart Cube zijn zo 
opgesteld dat ze stijgen in niveau en moeilijkheidsgraad (zie de nummering op de opdrachtkaarten en het 
niveau-overzicht op p. 4). Reserveer na de activiteit wat tijd voor een reflectiemoment  
(zie reflectievragen).

DOELEN     Mens en maatschappij 1.3 / Wetenschappen en techniek 2.7 / 
 L.O. 1.26 (WO TE 6.13)

We hopen dat je met deze tips als leerkracht voldoende inspiratie hebt gevonden om met de Smart Cubes in 
de klas aan de slag te gaan. De gegeven opbouw van activiteiten is enkel een aanzet om ermee van start te 
gaan. Uiteraard heeft het EduPack van Smart Cubes nog een heleboel extra in petto. Je kan binnen je klas 
makkelijk differentiëren, door de stappenplannen en de grote hoeveelheid opdrachtkaarten die met het EduPack 
meegeleverd worden.

We wensen je nog veel leerplezier met de Smart Cubes!

Vragen of 
opmerkingen? 

Mail naar 
questions@happy.be 

Ontwikkeld door Katalpa Educatief - www.katalpa-projecten.be


