
Inleiding
  Op school wordt gewerkt aan de lessen van Wijzer in 

geldzaken. Het doel van deze lessen is het fi nancieel be-
wustzijn bij kinderen ontwikkelen. Het is belangrijk dat 
ouders hun kinderen in deze ontwikkeling begeleiden. 
Daarom zijn er naast de lessen op school ook thuisop-
drachten, waaraan u samen met uw kind kunt werken.

  In de klas is gewerkt aan het volgende doel:
•  Kinderen maken kennis met de begrippen sparen en le-

nen.

 Toelichting bij de opdrachten
  Sparen en lenen zijn begrippen die kleuters nog niet echt 

begrijpen. Toch doen zich in het dagelijkse leven regelma-
tig situaties voor waarin u een kleuter spelenderwijs op 
deze begrippen kunt wijzen. Die situaties zijn heel ge-
schikt om kleuters kennis te laten maken met de begrip-
pen sparen en lenen.

 Dit hebt u nodig:
• De uitgeknipte kaartjes van het werkblad.
• Een kookwekker.

Sparen en 
vooruitkijken

Op het web
Voor meer informatie

        www.weekvanhetgeld.nl

Thema sparen en vooruitkijken instructie ouders  jaargroep 1  

Ik spaar …
Dit spel kan gespeeld worden met  tot  spelers.
U legt de kaartjes open op tafel en bekijkt samen met 
uw kind de plaatjes.

Welke plaatjes hebben duidelijk iets met elkaar te ma-
ken?
En welke verschillen zie je?

Activiteit 1
Iedere speler spreekt af wat hij of zij gaat sparen (het 
spaardoel), bijvoorbeeld: honden, poezen, dieren met 
een bril enzovoort. Leg de kaartjes met de beeldzijde 
naar beneden op de tafel. Stel de kookwekker in op 
 of  minuten. De spelers draaien om beurten een 
kaartje om. Spaart de speler die afbeelding, dan mag 
hij het kaartje houden. Valt het kaartje niet binnen het 
spaardoel, dan draait de speler het kaartje weer om. 
Als de afgesproken tijd voorbij is, kijkt u samen met uw 
kind:

Hoeveel heeft elke speler gespaard?
Wie heeft de meeste kaartjes gespaard?

Activiteit 2
U legt de kaartjes open op tafel neer. Samen met uw 
kind kijkt u welke kaarten leuk zijn om te sparen: hon-
den, poezen, wilde dieren, dieren die je kunt knuffelen. 
Met de beschikbare kaartjes zijn er veel mogelijkheden. 
Het is leuk als uw kind hierbij zijn fantasie gebruikt! U 
helpt uw kind kaartjes te vinden die bij zijn spaardoel 
passen.
Vragen die u hierbij kunt stellen zijn:

Wat wil je sparen?
Waarom wil je die kaartjes sparen?
Wil je veel kaartjes te sparen? Of wil je kaartjes die je 
leuk vindt sparen?  Wat kies jij?

 Doe het samen!
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Sparen maar!
Dit heb je nodig:
• Een schaar.

Doe het samen!
Knip de kaartjes uit en speel het spel! 1

met je ouders!
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Knipblad 2
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