
                                                                        
Ideeën DTS-team voor het inzetten van PraatKnijpers.                    

De PraatKnijpers zijn te bestellen bij  Denken kun je leren

http://denkenkunjeleren.nl/product/praatknijpers-regenboog-sixpack/

Klanken - Luister wat je hoort op de PraatKnijper en kleur 
de afbeelding op het werkblad (juf Sanne)
https://www.jufsanne.com/taal/
beginklanktotaal.pdf

- De leerlingen kijken zelf het werkblad (juf 
Sanne) na mbv de ingesproken antwoorden op 
de PraatKnijpers
https://www.jufsanne.com/taal/
beginklanktotaal.pdf

- De leerlingen spreken zelf woorden in met de 
aangeboden klank

- De leerling(en) luisteren naar het ingesproken 
woord en knijpen de PraatKnijper aan de 
bijbehorende woordkaart.

Rekenbegrippen - Luister wat je hoort op de PraatKnijper en kleur 
de goede vorm op het werkblad.

- Dezelfde opdracht maar dan gecombineerd met
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kleuren. Bv. kleur de gele driehoek.
- Dezelfde opdracht maar dan met andere 

rekenbegrippen.

Begrijpend 
luisteren

- De leerkracht spreekt zinnen passend bij het 
prentenboek in. De leerling(en) luisteren naar 
de zin en knijpen de PraatKnijper aan de plaat 
die erbij hoort.

- De leerkracht spreekt vragen van de 
vragenkaart in. De kleur van de PraatKnijper 
correspondeert met het symbool op de 
vragenkaart (onthouden = groen, begrijpen = 
blauw etc.).

- De leerlingen kiezen een plaat uit het boek en 
spreken hierbij een deel van het verhaal in op 
de PraatKnijper.

Woordenschat - De leerkracht spreekt de aangeleerde woorden 
in. De leerlingen zoeken het woord en de 
afbeelding bij elkaar.

- De leerkracht spreekt op iedere PraatKnijper 1 
woord in en legt de PraatKnijpers aan de ene 
kant van het lokaal en de woordkaarten aan de 
andere kant van het lokaal. De leerling luistert 
naar het woord. Hij/ zij legt de PraatKnijper 
terug op de tafel, loopt naar de woordkaarten 
en haalt de bijbehorende woordkaart op. Hij/ zij 
neemt de woordkaart mee naar de PraatKnijper 
en maakt de PraatKnijper aan de woordkaart 
vast.  

- De leerlingen spreken zelf de woorden in die 
horen bij de afbeelding. Daarna knijpen ze de 
wasknijper aan de bijbehorende woordkaart.

Mondelinge 
Communicatie 

 Benodigdheden: communicatiedoos en 
PraatKnijpers

- De praatknijpers en pionnen met dezelfde kleur 
zijn aan elkaar gekoppeld.

- De leerlingen luisteren naar de opdracht en 
steken de pin met dezelfde kleur in de plaat.

Zinnen maken  Benodigdheden: Pin de Zin en PraatKnijpers
- De leerkracht spreekt een zin in. De leerling 

steekt het juiste aantal pinnen (aantal woorden)
in de plank. 

- De leerkracht speekt zinnen in passend bij het 
prentenboek dat centraal staat. De leerling 
steekt het juiste aantal pinnen (aantal woorden)
in de plank. 

- De leerlingen bedenken zelf een zin (bij thema/ 



bij het prentenboek) en spreken deze in. Daarna
tellen ze het aantal woorden in hun 
zelfbedachte zin en steken ze evenveel pinnen 
in de plank.

- Zelfde opdracht, maar nu in 2-tallen. De leerling
spreekt een zin in voor hun klasgenoot. Klaar 
met de oefening? Dan samen controleren.

- Is het materiaal Pin de Zin niet aanwezig? 
Gebruik dan teldoppen, blokjes e.d.

Meervoudige 
opdrachten

- Kleur-opdrachten 1 t/m 6 genummerd.
- Van enkelvoudige naar meervoudige 

opdrachten.
- Lopen – opdracht – uitvoeren

Ideeën  DTS-team  voor  het  inzetten  van  de  Bee-bot:

De Bee-bot is o.a. te bestellen bij

https://b-bot.nl/producten/bee-bots/bee-bot-oplaadbare-robot/

De transparante mat is o.a. te bestellen bij

https://b-bot.nl/producten/matten/bee-bot-transparante-mat/

Opdrachtkaarte
n

- Op de website kleutersdigitaal.nl zijn veel 
opdrachtkaarten voor de Bee-bot te vinden in 
verschillende thema’s.
http://kleutersdigitaal.nl/alle-materialen-voor-
de-bee-bot/

- Ook op de website van juf Linda staan 
lessuggesties rondom de Bee-bot
https://klasvanjuflinda.nl/recensies/educatief-
speelgoed/16651/bee-bot-lessuggesties/
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- En ook op de site van juf Marita zijn lesideeën te
vinden
https://jufmarita.com/ict-en-tablets/
programmeren-met-kleuters-met-de-bee-bot/

Dobbelsteen - In de dobbelsteen met insteekhoezen worden 
woordkaarten gestopt. De leerling rolt de 
dobbelsteen. De leerlingen programmeren de 
Bee-bot naar dezelfde afbeelding.

- De leerling programmeert de Bee-bot naar een 
afbeelding die gelinkt is aan de afbeelding op 
de dobbelsteen bv. moeder – jong.

- De dobbelsteen is te bestellen bij
https://www.toys42hands.nl/webshop/jtoys-
dobbelsteen-15x15cm-met-insteekhoesjes/ws-
pr/pr332

Tips gebruik 
transparante zeil

- Hoesjes achter het transparante vel plakken om
de woordkaarten erin te kunnen stoppen (deze 
variant is ook kant-en-klaar te bestellen.
https://b-bot.nl/producten/matten/bee-bot-
transparante-pocket-mat/

- Tafelzeil onder het transparante zeil leggen. Zo 
heb je minder last van zand op en onder de 
mat.

- Het transparante zeil vastzetten met 
schilderstape om verschuiven te verminderen. 
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Ideeën DTS-team voor het inzetten van de IPad.

QR codes
scannen

- Met de app i-nigma QR-codes scannen om filmpjes/ 
digitaal prentenboek/ ….. te bekijken

- Op de website kleutersdigitaal.nl zijn veel kaarten met 
QR-codes te vinden in verschillende thema’s.
https://drive.google.com/file/d/
1d61pG1A2NQymgNFzPRFQTkVvziB7R4XA/view
https://drive.google.com/file/d/
164JEGfKScSW7bOhHHGuYCQlFimIP2g_Q/view

Websites 
op begin-
scherm 
zetten

- Om een website snel te kunnen gebruiken, kun je deze 
op het beginscherm zetten.

- Leuke websites zijn;
Koekeloere – Sesamstraat – Bobo – Jokie – Zappelin 

Apps - Op kleutersdigitaal.nl staat een document waarin 
verschillende apps worden uitgelegd.
http://kleutersdigitaal.nl/apps/

- Met de app Playdoh kun je plaatjes (bv. woordkaarten 
van Praten met Pim) scannen. Deze komen dan in de 
speelomgeving van Play-doh, zodat je kunt spelen met 
de afbeelding op de IPad.

- Andere leuke apps zijn:
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LEGO Juniors – Squla – Gynzy (betaald) – Bee-Bot – de 
wereld van Kikker

- Websites met tips voor handige apps in het onderwijs 
zijn:
https://meestersander.nl/meester-sanders-apps/top-
100-leerzame-apps-voor-de-basisschool-versie-2018/
https://kleutersdigitaal.nl/apps/
https://meestersander.nl/meester-sanders-apps/apps/
startersset-kleuterapps/
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