LEdEucGatOio®n
leren

Maak leren boeiend met

LEGO® Education

LEGO leren is onderdeel van LEGO® Education
• Leerlingsets voor samenwerkend leren
• Voorzien van leerkrachtmateriaal
• Een doorlopende leerlijn

• 2 4 / 7 onl ine b e s tellen
• pr ijzen in de br o chur e zijn
net to inclusief bt w, 		
tenzij ander s v er meld
• lo g in v o or u w
p er s o onl ijke pr ijs!

w w w.heutink .nl

Stimuleer ac tief denken
en doen en l aat oplos singen
delen met L EGO ler en

DENKEn

< Leer zélf na te denken.
en een mening te vormen
over een verhaal, conflict
of probleemstelling.
Beantwoord vragen
variërend van ‘Wie speelt
de hoofdrol in dit verhaal?’
tot ‘Hoe zou je dit probleem
op kunnen lossen?’ en
word gestimuleerd om
actief na te denken.

kritisch
kritisch
denken
denken

probleemoplossend
probleemoplossend
vermogen
vermogen

creativiteit
creativiteit

Leer kinderen niet alleen wát ze moeten
leren maar ook hoe ze moeten leren!
Door te beleven komen kinderen tot leren
en onthouden ze wat ze hebben geleerd.
Met LEGO leren geef je les op een
boeiende manier en creëer je een actieve
en betrokken leerling.
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> Leer door te doen!
Leer alleen of samen met
anderen je gedachtes
verbeelden. Zet het denken
sociale
sociale
en culturele
en culturele
vaardigheden
vaardigheden
om tot doen met concreet
materiaal van LEGO®
Education en raak betrokken
kritisch
denken
probleemoplossend
samenwerken
bij
je leren.
Met behulp van
vermogen
de bijbehorende software
raak je al snel vertrouwd
met diverse ICT-vaardigcreativiteit
kritisch
denken
probleemoplossend
samenwerken
heden.

DElen
Leer jezelf en je gemaakte
producten te presenteren.
Weten hoe je jezelf en je boodschap
goed over kunt brengen is
een belangrijke
vaardigheid
voor de rest
van je leven.

<

Ontdek
LEGO
leren!

DENKEn
Doen
DElen

samenwerken
samenwerken

Doen
ICT-geletterdheid
ICT-geletterdheid

communiceren
communiceren

vermogen

sociale encreativiteit
culturele
vaardigheden

sociale en culturele
vaardigheden

ICT-geletterdheid

ICT-geletterdheid

communiceren

communiceren

w w w.legoleer lijn.nl
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StoryTales

lachen

Verzin en bouw een verhaal!
Op een dag ging Billy de geit buitenspelen...

vriendjes

B r e n g ve r h a l e n
ve r te l l e n to t l eve n
m et S to r yTa l e s

mooi
weer
konij ntjes

StoryTales biedt een eerste kennismaking
met het vertellen van verhalen. Verbeter
spelenderwijs de verbeeldingskracht en
de vertelvaardigheden van het jonge kind.
Kinderen krijgen inzicht in de opbouw van
een verhaal en ontwikkelen hun creatieve
denken. Ongemerkt werken jonge kinderen
op een speelse wijze aan hun taalontwikkeling.
Wie gaat er mee op avontuur met StoryTales?

zwanen

samenspelen

< LEGO ® Education Duplo Stor yTales 090.187

verstoppertje
spelen

Gemaakt door Anna, 5 jaar.

Probeer

> Verzin en bouw een verhaal

Bedenk samen met de kinderen een verhaal. Bouw dit rustig op. Begin met het
bepalen van het soort verhaal en kies een bijbehorende achtergrondkaart (triest,
eng of vrolijk etc). Voeg vervolgens personages en gebeurtenissen toe.

< Creëer volgens opdracht

Laat 3 kinderen een LEGO-figurant uit een gesloten zak grabbelen.
De kinderen verzinnen een verhaal met deze 3 LEGO-figuranten als
hoofdrolspelers.

> Wat heb jij meegemaakt?

Vraag de kinderen een scène te bouwen van hun activiteiten tijdens het weekend
of een vakantie. Laat ze daarna hun scène beschrijven aan een klasgenootje.

< Bouw, kijk en vergelijk

Kies één achtergrondplaat voor een zomerverhaal en één achtergrondplaat voor een winterverhaal. Een groepje verzint een scène
met zomeractiviteiten, het andere groepje doet hetzelfde met
winteractiviteiten. Afrondend worden de gelijkenissen en verschillen
tussen de seizoenen besproken.
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kritisch denken

creativiteit

Geschikt
voor de
onderbouw!

probleemoplossend
vermogen

samenwerken

Va a r d i g h e d e n

kritisch denken

probleemoplossend
vermogen

sociale en culturele kritisch
ICT-geletterdheid
communiceren
denken creativiteit
probleemoplossend
vaardigheden
vermogen

creativiteit sociale en culturele
vaardigheden

samenwerken

samenwerken

ICT-geletterdheid

communiceren

Bekijk het filmpje op youtube/heutinktv

sociale en culturele
vaardigheden

ICT-geletterdheid

communiceren

w w w.legoleer lijn.nl
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StoryStarter
Ve r d i e p j e i n d e we r e l d
va n ve r h a l e n ve r te l l e n
m et S to r y S ta r te r

Maak het verhaal over de gevangen prinses af!
De goede ridder komt bij het kasteel en redt de prinses uit
de handen van de slechte ridder. Na een spannend gevecht
druipt de slechte ridder af. De goede ridder wordt getroond
tot prins. De prins en prinses leefden nog lang en gelukkig.

w raak

li efde

zwaard

leven
en dood

StoryStarter helpt kinderen om verhalen te
creëren en delen. Naast het stimuleren van
de verbeeldingskracht wordt er ook een beroep
gedaan op het luisteren, spreken, lezen en
schrijven. Met de StoryVisualizer software
kunnen de ideeën van de kinderen gemakkelijk
gepubliceerd en gedeeld worden. Breng je
verhaal nog meer tot leven!

eer

e
g oed eind

< LEGO Education Stor yStarter 090.448
< LEGO ® Education Stor yStarter visualizer
& activity pack 090.449 Ook beschikbaar als app
®

kritisch denken

Probeer

kritisch denken

> Luister en bouw

Lees een verhaal voor en vraag de kinderen
dit te bouwen en na te vertellen.

probleemoplossend
vermogen

samenwerken

Va a r d i g h e d e n

probleemoplossend
vermogen

creativiteit

> Maak het verhaal compleet

harnas

kasteel

samenwerken
kritisch denken

kritisch denken

creativiteit

probleemoplossend
vermogen
samenwerke

probleemoplossend
vermogen

creativiteit

creativiteit
kritisch denken
probleemoplossend
sociale en culturele
ICT-geletterdheid
communicerensamenwerken
vermogen
vaardigheden

Lees een gedeelte van een verhaal voor en laat
de kinderen hier een (ander) begin of eind bij bedenken.

sociale
en culturele
kritisch
denken
probleemoplossend
ICT-geletterdheid samenwerken
communiceren
sociale en culturele
ICT-geletterdheid
vaardigheden
vermogen
vaardigheden
creativiteit
sociale en culturele
ICT-geletterdheid
communicer
vaardigheden

< Haal buiten naar binnen

Bespreek een gebeurtenis uit de actualiteit
(bijv. uitbarstende vulkaan bedreigt klein plaatsje).
Laat kinderen hun eigen beeld bij het verhaal
verbeelden en vertellen. Gebruik de StoryVisualizer
software om er een krantenbericht bij te maken.

creativiteit

Geschikt
vanaf de
middenbouw!
sociale en culturele
vaardigheden

sociale en culturele
vaardigheden

> Trots zijn op je resultaat
en dit delen!
Laat zelfgemaakte verhalen
presenteren tijdens een
inloopavond voor ouders
of deel via social media.

ICT-geletterdheid

ICT-geletterdheid

communiceren

communiceren

Bekijk het filmpje op youtube/heutinktv
Download de app via:
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http://goo.gl/ICZLJo

http://goo.gl/OeT5mN

w w w.legoleer lijn.nl
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BuildTo
Express

Hoe los jij je ruzie op?
Laat eens zien hoe jij je voelt als je ruzie hebt.
En hoe je je voelt als de ruzie is opegelost?

verdri etig

b o os

opgelucht

S t i m u l e e r h et c r e a t i eve
e n k r i t i s c h d e n ke n
m et B u i l dTo E x p r e s s
<

< LEGO ® Education
BuildToExpress
090.444
< LEGO ® Education
BuildToExpress
Guide and
activity pack
090.445

BuildToExpress helpt kinderen na te denken over hun
gevoelens en deze verbaal en non-verbaal te uiten. Tevens
worden ze geholpen om hun denken over zichzelf en anderen
goed te kunnen uiten. Ze leren bijvoorbeeld een personage
uit een verhaal weergeven, een historische gebeurtenis,
maar ook een abstract concept als respect of boosheid te
tonen. Kinderen luisteren, denken, werken samen en lossen
problemen op. Laat je horen en zien met BuildToExpress!

kritisch denken

probleemoplossend
vermogen

samenwerken

Va a r d i g h e d e n
kritisch denken

creativiteit

> Wat vind jij er van?

Bespreek een probleemstelling uit de actualiteit of
geschiedenis en laat kinderen hun visie hierop uitbeelden
met de set. Bespreek de verschillende visies met elkaar.

< Wat is er nou eigenlijk gebeurd?

Laat een conflict in of rondom school verbeelden door
verschillende ‘partijen’ en kom al pratend tot meer inzicht
in elkaars gedachtes en handelingen.

kritisch denken

Leg een vraag neer bij de kinderen. Bijvoorbeeld ‘Welke plek
neem jij in binnen je klas?’. Laat kinderen dit vervolgens
zelfstandig verbeelden met behulp van de BuildToExpress set.

< Een-op-een

Sommige kinderen hebben moeite om zich verbaal
te uiten. Zet de set in om met een kind ‘in gesprek’
te gaan over een bepaald onderwerp.

samenwerken

creativiteit

probleemoplossend samenwerken
samenwerken
kritisch kritisch
denken denkenprobleemoplossend
sociale en culturele
ICT-geletterdheid
vermogen
vermogen
vaardigheden
creativiteit
sociale en culturele
ICT-geletterdheid
communiceren
vaardigheden

communiceren

Geschikt
voor de
midden- en
bovenbouw

sociale en culturele
vaardigheden

> Kritisch naar jezelf kijken

probleemoplossend
vermogen
samenwerken

probleemoplossend
vermogen

sociale en culturele
creativiteit
kritisch denken
probleemoplossend
ICT-geletterdheid
communicerensamenwerken
vaardigheden
vermogen

creativiteit
creativiteit

Log in op www.heutink.nl om te bestellen.

opgeruimd in
mij n hoofd

ik wil
even niets

Probeer
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ik kan
alle
weesr
aan

rommel hoofd
in m ij n

ICT-geletterdheid

communiceren

sociale
en culturele
sociale en
culturele
ICT-geletterdheid communiceren
communiceren
ICT-geletterdheid
vaardigheden
vaardigheden

Bekijk het filmpje op youtube/heutinktv

w w w.legoleer lijn.nl
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MoreToMath

Ve r b r e e d e n o n d e rs te u n j e r e ke n o n d e r w i j s
m et M o r eTo M a t h

MathBuilder software…
Deel je rekenhandeling
met anderen!

Bied meer rekeninzicht met MoreToMath
door handelend te werken met simpele steeds
terugkerende rekenmodellen. Spelenderwijs
worden de rekenvaardigheden met behulp van
aansprekende contexten gestimuleerd. Door de
bijbehorende MathBuilder software in te zetten
kunnen rekenhandelingen makkelijk met elkaar
worden gedeeld. Aan de slag met MoreToMath!
< LEGO ® Education MoreToMath Basisset 1-2, 090.211
< LEGO ® Education MoreToMath Curriculum pack 1-2, 090.212

kritisch denken

probleemoplossend
vermogen

Probeer

> De slang (rekenmodel tellen)

Oefen het tellen met het rekenmodel De slang.
- Bouw een slang van 5 noppen.
- Bouw een slang die langer dan 10 noppen is.
- Bouw een slang van 14 noppen en gebruik hiervoor 6 blokken.

< De Kippen (rekenmodel optellen-aftrekken)

Oefen het optellen en aftrekken met De kippen.
- Er liggen 15 eieren, de witte kip heeft er 5 gelegd.
Hoeveel eieren zijn er door de groene kip gelegd?
- Er liggen 10 eieren, beide kippen hebben evenveel eieren
gelegd. Hoeveel eieren hebben de witte en groene kip gelegd?

> Kogelstoten (rekenmodel lengte-vergelijken)
Plaats 3 worpen volgens de aantallen op je werkblad.
Welke worp was het verst? Welke worp was het minst ver?
Wat is het verschil tussen deze 2 worpen?

creativiteit

sociale en
culturele
kritisch
denken
vaardigheden

samenwerken
kritisch
denken

probleemoplossend
vermogen

samenwerken

Va a r d i g h e d e n
creativiteit

socialecommuniceren
en culturele
ICT-geletterdheid
probleemoplossend
samenwerkenICT-geletterdheid
vaardigheden
vermogen

communiceren

creativiteit

sociale en culturele
vaardigheden

Geschikt
vanaf de
middenbouw!
ICT-geletterdheid

communiceren

< Feesttaart (rekenmodel verdelen-breuken)
Dit is de helft van de taart. Bouw nu aan de hand van
het boven-, zij- en vooraanzicht de andere helft.
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Bekijk het filmpje op youtube/heutinktv
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11

Stor yTales | StoryStarter | BuildToExpress | MoreToMath | LearnToLearn

Learn
ToLearn

Ge bru i k Lea rnTo Lea rn
voo r ee n ee rste ke n n i sma ki ng m et a l le o nd e rdelen van LEGO ® Education

<

LEGO ® Education
LearnToLearn
090.210

Met LearnToLearn werk je aan de domeinen Natuur
en techniek, Nederlandse Taal, Rekenen/Wiskunde en
Mens en Samenleving. De kinderen gebruiken LEGOelementen om kennis op deze gebieden te verwerven.
Door de handelende aanpak zullen kinderen niet alleen
kennis verwerven maar ook vaardigheden opdoen als
samenwerken, communiceren, creativiteit, kritisch
denken en problemen oplossen.
kritisch denken

Le a r nTo Le a r n
b eva t e e n e e r s te
ke n n i s m a k i n g
m et d e vo l g e n d e
L E G O® E d u c a t i o n p r o d u cte n
>
>
>
>
>
>
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Stor yStarter
BuildToExpress
MoreToMath
WeDo constructionset
Eenvoudige machineset
Eenvoudige en
aangedreven machineset
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probleemoplossend
vermogen

samenwerken

Va a r d i g h e d e n
kritisch denken

creativiteit

Alles-in-één
kennismakingsset.
Gelijk aan
de slag met
de hele groep!

kritisch denken

probleemoplossend
vermogen
samenwerken

probleemoplossend
vermogen

creativiteit
sociale en culturele
creativiteit
kritisch denken
probleemoplossend
ICT-geletterdheid
communicerensamenwerken
vaardigheden
vermogen

probleemoplossend samenwerken
samenwerken
kritisch kritisch
denken denkenprobleemoplossend
sociale en culturele
ICT-geletterdheid
vermogen
vermogen
vaardigheden
creativiteit
sociale en culturele
ICT-geletterdheid
communiceren
vaardigheden

creativiteit
creativiteit
sociale en culturele
vaardigheden

ICT-geletterdheid

communiceren

sociale
en culturele
sociale en
culturele
ICT-geletterdheid communiceren
communiceren
ICT-geletterdheid
vaardigheden
vaardigheden

w w w.legoleer lijn.nl
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Nieuw

Speciaal voor jou:

e-learning module
bij StoryStarter!
Ga je binnenkort werken met LEGO® Education
StoryStarter in je groep? Spannend!
Met de LEGO® Education StoryStarter e-learning
ben je er helemaal klaar voor.
Bereid je voor op een flinke dosis aan creativiteit,
uitdaging, interactie, experimenteren en leerervaringen!
Middels de filmpjes, tussentijdse verwerkingsopdrachten,
verdiepingsstof en praktische handvatten en tips raak
je vertrouwd met dit product van LEGO® Education.
Wacht niet langer, ’start the story’ en breng de verhalen
van leerlingen tot leven!

Hou onze agenda in de gaten
voor de themamiddagen!
Wij besteden regelmatig
aandacht aan LEGO leren.
w w w.heutink.nl > primair onder wijs >
nieuws en activiteiten > inschrijven
infomiddagen/webinars
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Voor meer
informatie:

T 0548 - 53 66 07
E training@heutink.nl

w w w.legoleer lijn.nl
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Hoofdvestiging

Informatiecentrum

Informatiecentrum

Rijssen

Rijssen

Ede

Nijverheidsstraat 45

Morsweg 10

Galvanistraat 12-1

Druk- en zetfouten voorbehouden.

T 0548 - 53 66 66

T 0548 - 53 67 66

T 0318 - 64 04 42

Datum van uitgifte november 2014.

w w w.heutink .nl

