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ONTHOUDEN MET VERHALEN

Zie voorbereiding:
het beeld zichtbaar
voor alle deelnemers

De begeleider moet dit
beeld zo voorbereiden dat
hij/zij het aan de hele groep
kan laten zien (via beamer
of een papieren kopie voor
elke persoon/elk paar of
getekend op een
bord/flipkaart ...).

om gemakkelijker getallen te
onthouden
om de creativiteit te stimuleren en
te gebruiken bij het onthouden
om een eerste idee te krijgen van
hoe geheugentechnieken met
verhalen werken 

Waarom gebruiken we deze oefening
met leerkrachten uit het
volwassenenonderwijs?

Leerkrachten uit het
volwassenonderwijs 

20 tot 25 minutes 4 tot 16 deelnemers

WORKSHOP ACTIVITEIT 
De hersenen en het

geheugen ondersteunen



Methodologie

De begeleider introduceert kort de geheugentechniek: je onthoudt bij elk plaatje. Het is gemakkelijk omdat er een
verband is tussen de getallen en het plaatje/vorm.
Zij/hij demonstreert met een voorbeeld hoe je een verhaal kunt bouwen met de getallen-beelden en zo de getallen
en de volgorde kunt onthouden

De olifant (6) raapte heel voorzichtig het ei (0) van de grond, toen er plotseling een slang (9) uitkwam. Van vreugde
pakte hij een drietand (3), stak er een kaars (1) op en draaide zijn eierwekker (8) om geduldig af te wachten wat er
nog meer zou gebeuren.
Heb je de beelden van dit verhaal in je hoofd? Kun je het verhaal herhalen? En kun je er het getal uit afleiden?

Iedereen of elk tweetal bedenkt een getal van 6 tot 8 cijfers.
Met behulp van de plaatjes maken de deelnemers hun cijferverhaal (ongeveer 5-10 minuten).
Daarna vertellen de deelnemers/paren elkaar hun verhaal. Kunnen de anderen het getal herkennen?
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Evaluatie

Referenties

Welke van de verhalen(nummers) herinner je
je?
Wat maakt een verhaal bijzonder goed om te
onthouden?
Wat was nieuw/een nieuwe ervaring voor je?
Wat heb je geleerd? Over verhalen en verhalen
vertellen? Over jezelf?
Wat was bijzonder gemakkelijk voor jou, wat
was moeilijker?
Denk je dat deze activiteit geschikt is voor je
lerenden? Waarom wel/niet?

In German only

https://www.wr.de/wr-info/zahlen-merken-mit-schwan-und-dreizack-id4160733.html


CONTACTEER :
 
 

storycomp@wisamar.de

Dit project is gefinancierd met steun van de Europese Commissie. Deze publicatie geeft uitsluitend
de mening van de auteur weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het
gebruik van de informatie die erin is vervat.
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