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PIF – PAF - POUF
Doel: Het oefenen van de getallen (moeilijkheidsgraad afhankelijk van keuzes). Door het spelelement is de
focus erg groot.
Handleiding:
1. Leerlingen moeten een onderlinge volgorde hebben (wie komt na wie).
2. Leerlingen zeggen om beurten een getal.
3. Bepaalde getallen worden vervangen door een klank of een woord (Bijv. pif/paf/pouf). Alle getallen
die deelbaar zijn door dat getal worden vervangen door die klank of dat woord.
4. Simpel beginnen (bijv. alleen het getal 3 of 4 of 5)
5. Later moeilijker maken (bijv. 3 en 4 of 3 en 5 of 3 en 5)
6. Aan het eind alle drie getallen laten vervangen.
7. Extra spelelement: wedstrijd > Wie een fout maakt of te lang moet nadenken, is af. Doorgaan tot
een paar leerlingen over zijn > beloning. Hiervoor moeten leerlingen staan. Leerlingen die af zijn,
gaan zitten.
Het overzicht stelt de docent in staat snel te reageren als er een fout wordt gemaakt.
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