Flitskaarten
Omschrijving
In de klas kun je haast niet zonder flitskaarten. Dit is zo’n eenvoudige en effectieve manier om de
opgedane kennis te oefenen en memoriseren. Een flitskaartje is niets anders dan een kaartje met
aan de ene kant een vraag en op de andere kant een antwoord. Je hebt ook flitskaartjes waarop
alleen op de voorkant wat geschreven staat. De kinderen kunnen het in tweetallen spelen, maar ook
heel goed alleen. Daarnaast kun je het tijdens de extra instructie heel handig inzetten als leermiddel.

Doelen
Opdrachtvorm:
Interactie:
Geschikt voor:
Materialen:

De kinderen memoriseren de informatie, die ze op de flitskaarten zien staan.
De kinderen wisselen de informatie met elkaar of met de leerkracht uit.
Groep 1-4
Flitskaartjes

Werkwijze
Stap 1

Knip uit een A4vel kaartjes van dezelfde grootte. Schrijf een opgave op het
kaartje. Als er bijvoorbeeld sprak is van een som schrijf dan op de achterkant
het antwoord. Lamineer de kaartjes, zodat je ze vaker kunt gebruiken. Het is
even werk, maar je hebt er dan jaren plezier van.

Per tweetal krijgen ze een stapel kaartjes. Kind 1 houdt de stapel in zijn hand
Stap 2 en stelt de vragen. Kind 2 geeft het antwoord. Als het antwoord goed is, dan
krijgt hij het kaartje. Als het antwoord fout is wordt het kaartje weer onderaan
de stapel gelegd.
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Stap 3

Het spel gaat net zo lang door tot dat kind 2 alle kaartjes in zijn hand heeft.
De rollen worden nu omgedraaid.

De leerkracht van groep 2 werkt met de kinderen rondom lichaamsdelen. Om
te controleren of de kinderen alle lichaamsdelen weten heeft ze flitskaartjes
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gemaakt. Om de beurt roept ze iemand bij haar bureau. Ze flits de kaartjes en
r
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ziet zo welke kinderen nog niet alle lichaamsdelen kunnen benoemen. Morgen
zal ze met deze kinderen nog eens de lichaamsdelen oefenen.

Overige
tips
variaties

en extra's

► Laat kinderen zelf flitskaarten maken van sommen of woorden,
die ze lastig vinden.
► Bij spellingswoorden leest kind 1 het woord voor en kind 2 schrijft het
woord op een papier. Daarna controleert kind 1 of het woord goed is
geschreven.
► Dit spel is ook goed te gebruiken voor het flitsen van letters, getalbeelden,
cijfers en kloktijden.
► Laat woorden flitsen met weggelaten letter(s), wat is het hele woord?
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