Leren is leuk-opdrachten
De Leren is leuk-opdrachten zijn opdrachten, die zo geschreven zijn
dat ze zowel thuis als op school goed uit te voeren zijn.
De Leren is leuk-opdrachten zijn gebaseerd op de Denkroutes.
Hoogbegaafde kinderen verstaan vaak het talent om divergent te denken,
creatief te denken, en andere afslagen in denken te nemen dan veel
anderen zouden doen. En van zo'n prachtig talent moet je leren gebruik te
maken.
De Denkroutes zijn ontworpen om kinderen te leren hun potentie om
creatief te zijn om te zetten naar creatieve actie. Net als op alle andere
vlakken is creativiteit een vaardigheid in denken, die je kunt ontwikkelen.
De Denkroutes biedt die mogelijkheid.
Op school worden we getraind om vooral convergent te denken: er is vaak
maar één antwoord goed. Het kan verlammend werken, wanneer je er
vanuit gaat dat er maar één antwoord mogelijk is. Dat kan ook een hoop
onzekerheid opleveren. Want is dat waar jij aan denkt, dan wel het enige
juiste antwoord waar men naar op zoek is?
De Denkroutes helpt die onzekerheid overwinnen. De Denkroutes zijn
uitdagingen in plaats van problemen, het zijn mogelijkheden om te
proberen, het zijn manieren om ongegeneerd je gedachtes de vrije loop te
laten en daar blij van te worden. Het doet een beroep op onderzoekend
leren, ontwerpend leren, creatief denken, complex denken en nog veel
meer…
Meer weten over de Denkroutes? Wil je ze downloaden of op
posterformaat bestellen? Kijk dan op:
https://www.sterkinhoogbegaafdheid.nl/downloads/denkroutes/
Bij elke opdracht is een icoontje toegevoegd. Op deze wijze weet je
waarop binnen deze opdracht i.i.g. een beroep wordt gedaan. Dit helpt je
selecteren en helpt de kinderen kiezen. Print de Leren is leuk-opdrachten
uit, lamineer ze. Gebruik ze vooral, zoals jij het handig vindt.
En vooral: Veel plezier met leren!

Bouwen:
Deze opdrachten doen een beroep op bouwen,
ontwikkelen, vorm geven met divers
materiaal.
Experimenteren:
Deze opdrachten vragen van de kinderen om
dingen uit te proberen, te onderzoeken en te
experimenteren.
Ontwerpen:
Deze opdrachten vragen van de kinderen
nieuwe dingen te ontwerpen. Dit doet een
groter beroep op creativiteit.
Denken:
Deze opdrachten doen een beroep op het
nadenken. Het gaat hier niet om het resultaat,
maar om het nadenkproces.
Uitspelen:
Deze opdrachten vragen van de kinderen hun
creativiteit om te zetten in een voordracht.
Leren waarbij je je lijf inzet.

