De tafels zonder stoelen workshops bij Junora.
In deze actieve workshops leer je een aantal tafels te automatiseren. Dit doe je op een actieve en
vrolijke manier, met gebruikmaking van een krachtig middel; je zintuigen!
De tafels, vermenigvuldigen, automatiseren... het is een vaardigheid die van kinderen verwacht
wordt, maar die veel frustratie en ergernis op kan roepen.
Automatiseren gaat een stuk sneller, is veel effectiever en bovenal ontzettend leuk om te doen als je
zoveel mogelijk zintuigen, leeringangen en vooral beweging gebruikt.
Door te bewegen gebruik je je hele brein en ben je actief. automatiseren gaat dan veel beter, is veel
leuker en dat zorgt weer voor motivatie om verder te gaan. Doordat de informatie sneller naar het
lange termijngeheugen gaat, door de diverse werkvormen en het feit dat het leren BIJZONDER wordt
gemaakt, zit de info gebeiteld en vervliegt het niet meer.
Elke middag staat er een vrolijk, maar effectief programma op het menu:
Voelen, proeven, ruiken, veel bewegen, zelf maken, schrijven, luisteren en vooral veel doen.
Resultaat: een enorme sprong vooruit in het automatiseren van de tafels tot en met 10 en een schat
aan informatie en materiaal om er thuis en op school mee verder te gaan.
Kinderen kunnen zich per keer opgeven ( dit mag ook per mail, maar ook een dag van te voren, ter
plekke, mits plaats) en een tafel oefenen naar keuze. Er zal elke dag een andere leeringang centraal
staan, maar kinderen krijgen ook oefensuggesties voor de overige leeringangen.




De duur van de workshop is 2 uur.
De kosten zijn 15 euro per kind, per keer, inclusief materiaal.
Minimaal aantal deelnemers per workshop is 3 en maximaal 6.

Workshop 1: automatiseren door bewegen en ritme/muziek
Workshop 2: automatiseren door voelen en het gebruik van patronen.
Workshop 3: automatiseren door te tekenen en te verbeelden.
Workshop 4: automatiseren door te maken/knutselen.
Workshop 5: automatiseren door een zintuigenavontuur van horen, zien, ruiken, proeven en
voelen.

