De meester en de mepper
Alle tafels hebben een vaste kleur
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Je begint bijvoorbeeld met de tafel van 3.
Je pakt 10 donkergele blaadjes. Voor elke som heb je een eigen blaadje. Met potlood schrijf
je zo groot mogelijk de sommen op de ene kant en de antwoorden op de andere kant.
Daarna leg je de blaadjes met de antwoorden boven op de vakken op het doek.
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Level 1
De meester noemt een som (bijvoorbeeld 3 keer 3) De mepper mept op het goede antwoord
(de 9). De meester noemt de volgende som, alles mag door elkaar. Als de mepper een
antwoord gegeven heeft, en het was goed, draai je het blaadje om. Nu komt de som boven.
Als alle blaadjes omgedraaid zijn, begint level 2.
Level 2: De meester noemt een som, de mepper herhaalt de som en als hij het antwoord
geeft, mept hij op de som. Draai het blaadje om en kijk of het goed is. Als het goed is blijft
het blaadje zo liggen. Anders komt de som weer boven, die komt nog een keer. De meester
noemt alle sommen.
Alle sommen gemept? Dan draaien jullie de rol van mepper en meester om.
Kijk voor meer varianten van het spel op de achterkant.

In je eentje spelen kan ook: Leg alle blaadjes met de som boven. Mep erop terwijl je het
antwoord geeft. Weet je van een paar sommen niet het antwoord, spiek dan even maar kom
later nog even terug bij dat antwoord.
Level 3: Alle sommen liggen door elkaar op het veld. De meester noemt de som. De mepper
herhaalt de som en mept het antwoord.
Level 4: De blaadjes van de verschillende tafels liggen door elkaar. De mepper herhaalt de
som en mept het antwoord.
Level 5: De antwoorden liggen weer boven. Mep op het antwoord en bedenk welke som
erbij hoort. Soms zijn er verschillende mogelijkheden. Als je op 24 mept kun je 6 x 4 noemen
maar ook 8 x 3.
JE KUNT OOK SPELLING OEFENEN OP DEZE MANIER.
Kies roze voor ou-woorden en blauw voor au-woorden.
Pak voor elk woord een nieuw blaadje en teken (!) of schrijf het woord erop. Schrijf op de
achterkant de goede au of ou. (Maak een roze vrouw, een roze touw en jurk met een roze
mouw. Maak ook een blauwe klauw, een blauwe auto en een mooie blauwe pauw.) Tekenen
helpt erg om te onthouden, je brein slaat het plaatje en de goede kleur op.
Draai ze weer allemaal om en laat de meester de woorden opnoemen. Mep op de goede
klank.
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