
  Verkleedfeestje 
visuele waarneming & visueel geheugen 

Met deze download trainen de kinderen de visuele waarneming en het visueel geheugen.  

Ze pakken een kaart, kijken naar de verklede kinderen en onthouden in welke volgorde ze staan.  

Print pagina 2 tot en met 11 DUBBELZIJDIG OP STEVIG PAPIER. Knip de kaarten los en lamineer ze.  

Print de losse kaarten van pagina 12 een aantal keer. Knip ze uit en lamineer ze.  

De kinderen pakken een kaart met verklede kinderen: 

1. Ze kijken naar de kinderen op de kaart en leggen deze in dezelfde volgorde naast de kaart. 

2. Ze kijken naar de kinderen op de kaart en draaien de kaart om (ze klappen deze van onder naar boven om en dus 

niet van links naar rechts). Ze zien de verklede kinderen opnieuw, maar ook één of meerdere stippen. Wie stond op 

deze plek? De kinderen leggen een kaartje met rode rand op de stip(pen). Hierna klappen ze de kaart weer om, om te 

kijken of het klopt. De kaarten met rode rand zijn bewust wat groter gemaakt dan de lange kaarten, zodat deze 

handzamer zijn. 

 

 

 

3. De kinderen kijken naar de verklede kinderen. Ze leggen de kaart hierna weg (op hun schoot of ergens onder). Met de 

rode kaarten leggen ze de kinderen neer, in de juiste volgorde. Als ze denken dat het klopt, pakken ze de lange kaart 

met verklede kinderen er weer bij om dit te controleren. 

4. Eén kind pakt een kaart met verklede kinderen. Een ander kind heeft alle losse kaartjes met rode rand voor zich 

liggen. Het kind omschrijft de verklede kinderen en het andere kind legt ze in de juiste volgorde voor zich. 

Veel plezier! 
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