
  Flynn-Stap 1 

 

Wij zijn Flynn, Gil en Kato. Wie zijn jullie?  

*  Laat de kinderen in twee/drietallen “poseren” voor de foto, zoals Flynn, Gil en Kato. 

Laat hen zelf zoeken welke achtergrond ze willen. Bij de jongste kinderen geef je 

aanwijzingen bij het trekken van de foto. De oudsten kan je zelf al laten experimenteren. Wijs 

hen op de juiste kadrage, laat hen experimenteren met foto’s van ver of van dichtbij en koppel 

daar wiskundige impulsen aan. Bouw eventueel een “fotowinkel” op met de kinderen. Met 

een eenvoudig programma (bijvoorbeeld van Kruidvat) kan je van de foto’s van de kinderen 

een puzzel laten maken. Je kan de foto’s ook in een fotoboekje steken en dit boekje aanbieden 

in de leeshoek/boekenhoek (*** met een tekst van het betrokken kind erbij) 

** Speel het raadselspel “wie is het”, met de eerste vertelplaat van Flynn, Gil en Kato als 

voorbeeld. Bijvoorbeeld Heeft hij een rood T-shirt aan? Ja. Is hij de oudste? Ja. Dan is het 

Kato. De kinderen mogen enkel met ja of neen antwoorden. Dit spel kan je toepassen op de 

klas. Jij hebt iemand in je hoofd , de kleuters mogen vragen stellen. Nog prettiger is het als 

een kind midden in de kring komt staan met een kaartje op zijn rug. Op dat kaartje heeft hij 

een foto of een symbool van een andere kleuter. Hij mag niet weten welk kind op die foto 

staat. De andere kinderen wel uiteraard, maar ze moeten zwijgen! Het kind stelt vragen aan de 

kinderen uit de kring. Zij mogen enkel met ja of neen antwoorden.  

** Het spel : “Wie is het?” kan je verder verwerken als gezelschapsspel, naar het 

voorbeeld van Wie is het (in de handel).? De personages zijn dan de foto’s van de kinderen uit 

de klas, eventueel met Flynn, Gil of Kato erbij als vriendje. 

* Maak een memoryspel met de foto’s van de kinderen uit de klas. Laat hen als eerste 

stap dezelfde foto’s bij elkaar zoeken. Leer hen vervolgens het spel spelen, eerst met tien , 

vervolgens met twintig kaarten. Doe dit eerst geleid, daarna kan je vanop afstand toekijken of 

ze de spelregels respecteren. Idem voor een dominospel. ** Je kunt het ook spelen met twee 

verschillende foto’s van één kind , die bij elkaar horen, bijv. de voor- en de achterkant zoals 

op de foto’s van Gil en Kato (“Gil en Kato in voetbalkostuum- twee foto’s”) 

*  Je kunt een dominospel maken met de eerste letter van de naam van het kind in 

drukletters samen met de foto van het kind. ** Laat de kinderen deze dominokaarten zelf 

maken met behulp van letterstempels en pasfoto’s van zichzelf. Structureer de kaarten op 

voorhand. 
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