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Multitasken
Hoe goed kun jij multitasken?
Nodig:

Veel mensen denken dat ze tijdens het
fietsen nog wel even een appje kunnen
sturen. Of onderweg lekker hard naar
hun muziek kunnen luisteren. Multitasken in het verkeer… dat kunnen we toch
allemaal? Of toch niet?
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lepel
pingpongbal
blinddoek
stuk krijt

Ontdek met deze opdrachten hoe goed je
meerdere dingen tegelijk kunt doen!
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Maak tweetallen.
Bepaal een parcours, bijvoorbeeld een afstand van 6 meter.
Zet een krijtstreep op de grond aan het eind.
Ga aan het begin staan.
Plaats de pingpongbal op de lepel.

Loop naar de overkant met de lepel en de pingpongbal erop (bijvoorbeeld met
de steel van de lepel in je mond). Waarschijnlijk lukt dat zonder problemen.

Doe hetzelfde nog een keer, maar dan met een blinddoek om. Tijdens het lopen
loopt de andere leerling mee en vraagt de ander om hoofdrekensommen uit te
voeren (hoeveel is 237 + 8 - 6…?).
Lukt het nog steeds om de pingpongbal op de lepel te laten liggen?

Wissel daarna van rol.
Je kunt het parcours ook wat ingewikkelder maken, met tegenliggers of bochten.

EXTRA OPDRACHT

Doe een hoofdrekentest. Je begint met 100 en trekt er steeds 7 vanaf.
Dus 100 min 7 is 93, min 7 is 86, min 7… etc.
De ander meet met een stopwatch (op je telefoon bijvoorbeeld) hoeveel
seconden het duurt om bij 58 te komen.
Doe hetzelfde testje nu met (vrij) harde muziek op.
Neem een ander getal, bijvoorbeeld 9 en tel terug tot 46.
Hoeveel seconden duurt het dan om terug te tellen?

Nabespreking

• Wat had je verwacht dat er zou
gebeuren?
• Hoe ging het in werkelijkheid? Hoe
kwam dat, denk je?
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