Puzzelen in stapjes

tweede kleuterklas

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 kleuters. Smart Cube is
een eenvoudige en leuke puzzel, die de kleuters 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 kleuters 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 de
2de kleuterklas is er een volledig uitgewerkt stappenplan bij kaart 13, 14 en 15.

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 kleuters 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 kleuters 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 kleuters 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
kleuters. 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 kleuters 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 (peertutoring).

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
Experimenteerfase
Belangrijk
Laat maximum vier kleuters samen experimenteren met de puzzels en geef niet te veel puzzels in één keer.
Breng hierbij de afspraken voor het spelen met de Smart Cubes aan (zie algemene tips, en ook de tips voor het
creëren van een ideale leeromgeving als je wil opstarten in groepswerk of hoekenwerk). Ga regelmatig eens
observeren. Kijk wat de kleuters doen, stimuleer ze, stel ze vragen en probeer ze te prikkelen:
•

Welke kleuren zie je allemaal?

•

Zijn alle puzzelstukjes hetzelfde?

•

Heb je al twee dezelfde puzzelstukjes gevonden?

•

Zou je hiermee kunnen bouwen? Zo ja, wat kan je hier allemaal mee bouwen?

•

Kan je de puzzelstukken ook mooi stapelen?

•

Hoeveel puzzelstukjes zitten er in een puzzelkader? Tel ze eens.

•

Hebben alle puzzelkaders evenveel puzzelstukjes? Tel ze eens en vergelijk!

Vrije puzzel
Leg als voorbeeld een klaargemaakte puzzel (2D) op de tafel,
met enkele willekeurige puzzelstukken aan elkaar vastgemaakt.
Laat de kleuters dit vlak vrij aanvullen zodat de puzzel steeds
groter wordt.
2D-puzzel

Vier kubussen
Leg vier klaargemaakte kubussen op de tafel. De kleuters kunnen ze dan langs
alle kanten bekijken en bestuderen. Maak wel de afspraak dat ze die niet uit
elkaar halen.
•

Heb je de kubus al gezien?

•

Zijn er gaten in? Past alles mooi in elkaar?

•

Welke kubussen zie je? (in verschillende kleuren, in één enkele kleur)

3D-puzzel

Herkennen van de verschillende kleuren (opstartactiviteit)
Voorbereiding
Opstartactiviteit met maximum vijf kleuters; zo heeft elke kleuter een andere kleur van kubus, en jijzelf ook.
Zorg ervoor dat de kleuters die aan de opstartactiviteit deelnemen, allemaal op voorhand de experimenteerfase
hebben kunnen doorlopen (zie hierboven).

Introductie
Bekijk samen met de kleuters de verschillende kleuren van de puzzels. De puzzels zitten daarbij nog in het
puzzelkader. Laat de kleuters de kleuren benoemen; geel, groen, blauw, oranje, paars, rood.
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Herkennen van de puzzelstukjes
Geef elke kleuter één puzzelkader, telkens in een andere kleur. Neem voor jezelf
ook een puzzelkader en leg dat voor jou op tafel. De kleuters doen hetzelfde. Haal
uit jouw puzzelkader alle puzzelstukjes en leg ze in het midden van de tafel, zodat
alle kinderen ze goed kunnen zien. De kleuters behouden hun volledige puzzelkader.
Kies dan een willekeurig puzzelstuk en laat de kleuters dat goed bekijken. Laat hen
zelf op zoek gaan naar het identieke puzzelstuk op hun puzzelkader. Gevonden? Kijk
het samen met de kleuters na door jouw puzzelstuk erop te leggen. Herhaal dit voor
al jouw puzzelstukken, zodat elk stukje nauwkeurig bekeken en herkend wordt.
Als deze stap nog moeilijk blijft, kan je hier best op blijven oefenen. Het heeft geen
zin al met een moeilijkere fase van start te gaan. Blijf uiteraard de kleuters positief
stimuleren en bevestigen in hun leerproces!

Spelletje: Zet de kleuters per twee en laat ze dit spelletje zelf herhalen. Wanneer
alle puzzelstukken gevonden zijn, ligt de ene puzzel dus op de andere!

Het puzzelkader vullen
Neem uit het puzzelkader van elke kleuter één of twee puzzelstukken, afhankelijk
van hun ontwikkelingsniveau. Laat hen die puzzelstukken in het puzzelkader
terugplaatsen. Aangezien elke kleuter een andere kleur heeft, is het duidelijk voor
elk kind welke puzzelstukken voor hem of haar bedoeld zijn.
Lukt het al vlot? Bouw dit verder op tot de zes puzzelstukken uit het puzzelkader
zijn.

Tip: Blijft dit voor enkele kleuters echt moeilijk, geef hun dan een volledig
puzzelkader en laat hen hiernaar kijken bij het zoeken van de oplossing.

Nabouwen van de kubus
Voor we de vijf kleuters aanzetten om een kubus te bouwen, laten we ze
kennismaken met de opdrachtkaart van dit bouwwerk. Neem ook het online
stappenplan bij opdrachtkaart 13 erbij (niveau 1, 3D).

Tip: Maak zelf deze kubus op voorhand, dan kunnen de kleuters die bekijken en
manipuleren.

De kleuters maken vervolgens de kubus. Daarbij gebruiken ze verschillende
kleuren, zodat de contrasten goed zichtbaar zijn en ze de verschillende vormen
van de puzzelstukken beter kunnen onderscheiden of herkennen. De kleuters
hebben elk hun eigen puzzelkader en zoeken het passende puzzelstuk uit hun kaart
om de kubus te maken. Daarna bouwen ze samen aan de kubus. Stimuleer het
samenwerken voor deze opdracht.

Gradatie: Herhaal deze opdracht nu, maar in één kleur. Je kan hiervoor de

opdrachtkaarten 1, 3, 5, 7, 9 en 11 aanbieden. De kleuters die hierbij ondersteuning
nodig hebben, kunnen terugkijken op deze kaart. Je kan kiezen om ze hieraan
samen of individueel te laten werken.

Nabouwen van constructies
Afhankelijk van het niveau en de interesse van de kleuter, 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:
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Niveau 1: 2 D-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 drie richtingen (boven/onder, links/rechts en voor/achter), zoals een ster

Om je te ondersteunen in de begeleiding van de kleuters, zijn er online ook oplossingen terug te vinden,
in de vorm van stappenplannen bij kaart 13, 14 en 15.

Evaluatievragen
Sluit het werken met de Smart Cubes telkens af met een evaluatiemoment. Stel vragen als:
•

Wat vond je moeilijk bij het bouwen?

•

Kon je alle stukjes terugvinden?

•

Kon de prent met stapjes je helpen? Waarom wel? Waarom niet?

•

Durf je al een moeilijkere opdrachtkaart proberen?

•

Welk spelletje vond je het leukste om te doen?

•

Vond je het leuk om te bouwen? Waarom wel? Waarom niet?

•

Doe je dit graag alleen of werk je liever samen?

•

Hoe voelde je je toen je bouwwerk klaar was?

•

Zou je dit opnieuw kiezen om mee te spelen? Waarom wel? Waarom niet?

•

Soms was het moeilijk. Hoe voelde je je toen? Hoe heb je het opgelost?

Doelenoverzicht:
deze doelen bereik je met Smart Cubes in de tweede kleuterklas
TIP 1

 aat de kleuters enkele abstracte figuren maken met de puzzelstukken op een plat vlak. Prikkel hun fantaL
sie door hun te vragen wat ze er in kunnen zien: een wolk, een giraf, een slang ... Neem er foto’s van en
hang ze op in je klas. Schrijf er ook de zelfgevonden naam van hun creaties bij.

DOELEN

Muzische vorming 1.2, 1.5, 6.2 / L.O. 1.28
(denkontwikkeling 64 / WO 6.6.1)

TIP 2	Laat de kleuters op voorhand afspreken welke puzzelfiguren ze in 2D of 3D willen maken. Geef hun voldoende tijd om dit samen uit te zoeken. Laat hen aansluitend hierover kort reflecteren (zie reflectievragen). Blijf
de kleuter telkens stimuleren om verder te zoeken en puzzelen.

DOELEN

Mens en maatschappij 1.10 / Wiskundige initiatie 3.4
(sociale ontwikkeling 21 / MUZO D 2.5)
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 org ervoor dat je de kleuter pas een volgende opdrachtkaart (moeilijker in niveau) geeft als hij of zij de voriZ
ge tot een goed einde heeft gebracht. De opdrachtkaarten en stappenplannen van Smart Cubes zijn zo opgesteld dat ze stijgen in niveau en moeilijkheidsgraad (zie nummering van de kaarten). Reserveer na de activiteit wat tijd voor een reflectiemoment (zie reflectievragen).

DOELEN

Mens en maatschappij 1.3 / Wetenschappen en techniek 2.6
(ontwikkeling zelfsturing 82 / WO TE 6.13)

TIP 4	Laat de kleuters hun zelfgemaakte fantasiefiguur (zie tip 1: misschien ligt die er nog, en anders kun je met

de foto’s werken) nabouwen met allerhande ander constructiemateriaal: bouwsteentjes, bouwblokken,
staafjes … Je kan hen ook hun fantasiefiguur laten natekenen, schilderen, plakken (collage), stempelen,
kleien … Deze figuren prikkelen zeker en vast de verbeelding van de kleuters. Misschien een fijne start voor
een nieuw thema in de klas.

DOELEN

Muzische vorming 1.2, 1.3, 1.5
(muzische ontwikkeling 41 / zintuiglijke ontwikkeling 55)

TIP 5	Maak een checklist voor bij aanvang van het spelen met de Smart Cubes, voor het gebruik van de

opdrachtkaarten en ook voor het opruimen ervan. Daarop vermeld je welke materialen ze voor hun opdracht
nodig hebben en zelf moeten klaarzetten alvorens ze van start gaan. Doe hetzelfde voor het opruimmoment.

DOELEN

Nederlands 3.2 / Mens en maatschappij 4.8
(taalontwikkeling 74 / NED LE 2.1.1)

TIP 6	Geef het EduPack met de Smart Cubes een vaste plaats in de klas. Voorzie er een pictogram van de box voor.
Zo kunnen de kinderen deze box makkelijk terugvinden in de klas en ook terug opbergen.

DOELEN

Nederlands 5.4
(taalontwikkeling 74 / NED LE 1.1)

TIP 7	Het EduPack leent zich er perfect voor om puzzelstukken te manipuleren en daarbij de constructieve vaardigheden van de kinderen te stimuleren. Door het gebruik van de verschillende niveaus van de opdrachtkaarten en stappenplannen kan elk kind zich hier verder in ontwikkelen.

DOELEN

L.O. 1.28 / Wiskundige initiatie 2.2, 2.4
(motorische ontwikkeling 45 / BO MC 7.1 / denkontwikkeling 61)

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!
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!
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Vragen of
opmerkingen?
Mail naar
questions@happy.be

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

