
Ik kan mijn 
ideeën aan een 
ander 
verwoorden.   

Laat de kinderen een oplossing bedenken 
voor een probleem waarbij ze verplicht 
zijn om een aantal voorwerpen te 
gebruiken.  
  
Pak 3 à 4 willekeurige voorwerpen. 
Bijvoorbeeld een touw, een 
mand, plakband, een schep, een kopje uit 
de huishoek, een doek, een gieter, een 
blok etc. Neem een poppetje uit het 
poppenhuis voor de 
verbeelding. Poppetje X wil graag naar 
een ander land toe gaan/ op reis naar de 
kring van... Maar lopen is zo ver... Kun jij 
met deze voorwerpen een andere manier 
vinden?  

  

Ik herken 
verschillen en 
overeenkomste
n (analytisch 
denken)  

Vraag kinderen om overeenkomsten te 
noemen van twee duidelijk verschillende 
voorwerpen.  
  
Wat zijn de overeenkomsten tussen een 
auto en een robot?  
Wat zijn de overeenkomsten tussen een 
fiets en een winkelwagentje?  
Wat zijn de overeenkomsten tussen een 
bus en een draaimolen?  

  

Ik kom met 
originele 
oplossingen en 
bedenk 
vernieuwende 
ideeën (creatief 
denken) 

Bepaal het omgekeerde. Plaats woorden 
als (kan) niet, (zal) nooit in een opdracht.   
  
Maak concreet wat een vervoersmiddel 
is:  
Een vervoersmiddel is iets wat je van plek 
A naar B brengt. (denk hier iets vrijer in, 
denk aan een kabelbaan, skates, 
kleuterfiets)  
  
In welk vervoersmiddel heb jij nog nooit 
gezeten?  
Welk vervoersmiddel kunnen papa's en 
mama's nooit gebruiken?  

  

Kritisch 
denken: Ik 
onderbouw mijn 
mening met 
argumenten  

Doe een lachwekkende uitspraak of 
stelling. Laat kinderen argumenten 
verzinnen om de stelling aannemelijk te 
maken.  
  
Leg uit waarom dit een goed idee kan zijn: 
ik ga later in een bus wonen!  
Iedereen moet dezelfde taal spreken!  
Nederland moet ook een toren van Pisa 
bouwen!  

  



Motivatie: Ik zet 
me in voor 
taken die ik 
moet uitvoeren  

Laat kinderen woorden bedenken die 
beginnen met de letters A t/m Z en die op 
de één of andere manier te maken 
hebben met een bepaalde categorie of 
met een bepaald onderwerp.  
  
Landen of plaatsen waar je naar toe kan 
gaan voor bijvoorbeeld vakantie: De A is 
van Amsterdam...De B is van België, De C 
(eventueel overslaan. De D is van... 
etc. Tip: Doe deze denksleutel met 
denken (met z'n tweeën) -delen-
uitwisselen.   

  

Ik let op 
(onopvallende) 
details en voeg 
details toe aan 
eerdere ideeën 
(creatief 
denken)  

  

  
Laat kinderen voorspellen hoe bepaalde 
voorwerpen, situaties of omstandigheden 
er in de toekomst uitzien.  
Hier zie je een Marokkaans gerecht en 
een Italiaans gerecht. Hoe zal het eten er 
in de toekomst uitzien? Wat zullen we in 
de toekomst eten? Wat zou er hetzelfde 
zijn? Wat helemaal anders?  

  

 


