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Wat hoort er bij de lente? Kleur dat plaatje
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Kleur de dieren die op de boerderij wonen.



Welke is anders?
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Stempelen 
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Doolhof
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Breng het kuiken naar de kip.
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Kleur het aantal kuikens.
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Tel de dieren en stempel of schrijf het juiste cijfer.
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Welk schaapje ontbreekt? Zet een cirkel om het juiste cijfer
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roos sneeuwklokje narcis

krokus hyacint klaproos

paardenbloem tulp zonnebloem

madelief sleutelbloemboterbloem

Woordstukjes bloemen
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Met welke letter begint het plaatje? Kleur dat plaatje



Stempelen 
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Zoek de 10 verschillen
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Yurls is een gratis tool waarmee je online je (educatieve) favorieten op internet verzamelt en deelt.

Registreren gaat zo:

*           Ga naar www.yurls.net 
*           Klik op 'nieuw account' en vul de gegevens in.
*           Klik op de link in de e-mail die je ontvangt om je account te activeren.
*           Log in met je e-mailadres en het wachtwoord dat je hebt aangemaakt 
            en lees de tips.
*           Het ‘Yurlsen’ kan beginnen!

Vragen? Ga naar http://support.yurls.net

Kleurplaat

www.yurls.net
http://support.yurls.net
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