
...deze executieve functies ontwikkelen: ...werken aan ontwikkelingsgebieden:

Houding & Motivatie Fysiek

Neemt initiatief tijdens activiteiten Fijne motoriek (handen en vingers)
Vindt het leuk om problemen op te lossen Grove motoriek (hele lichaam)
Pakt nieuwe taken vol vertrouwen aan Gebruikt zintuigen 
Houdt vol bij lastige uitdagingen Ruimtelijke oriëntatie
Vindt eigen bronnen zonder hulp van volwassenen Balans & Coördinatie
Planning, focus en de aandacht verschuiven Intellectueel
Houdt de aandacht vast en weerstaat afleiding Aandachtsvaardigheden
Bewaakt de voortgang en zoekt hulp indien nodig Redeneren en logica
Stelt vragen en geeft suggesties voor antwoorden Probleemoplossen & experimenteren
Plant eigen taken, doelen en richtingen Geheugen
Ontwikkelt eigen manieren om taken uit te voeren Creativiteit
Kan praten over toekomstige activiteiten Verbeelding
Prosociaal gedrag Emotioneel
Kan praten over de manier waarop en wat er geleerd is Empathie
Kan praten over eigen en andermans gedrag en consequenties Motivatie
Gebruikt eerder geleerde strategieën Zelfbewustzijn
Gebruikt eerder gehoorde taal voor eigen doeleinden Emoties kunnen uiten
Is zich bewust van eigen sterke en zwakke punten Zelfvertrouwen
Kan keuzes en beslissingen beredeneren Sociaal
Reflecteert op eigen leren Taal (beschrijvend)
Overhandelt wanneer en hoe taken uitgevoerd worden Neemt perspectief
Kan problemen oplossen met leeftijdgenoten Samenwerking
Kan zelfstandig delen en op beurt wachten Ideeën delen & meedenken
Werkt samen met leeftijdsgenoten Verhaal vertellen
Is bewust van gevoelens van anderen, helpt en troost Rollen & Verantwoordelijkheden

Hoe gebruik je Six Bricks? Waarom? Wanneer?
Six Bricks is een concept dat kinderen op een speelse manier de vaardigheden laat ontwikkelen. Zoals bij elke vaardigheid, om het goed te ontwikkelen, 

moet je het onderzoeken, ontdekken, ervaren en ermee oefenen. Omdat ze veel kansen krijgen om de uitdagende wereld om hen heen te ontdekken, 
kunnen ze  ………….

Six Bricks

Executieve functies zijn mentale vaardigheden die de hersenen helpen bij het organiseren van en reageren op informatie
Deze omvatten bijvoorbeeld het werkgeheugen, redeneren, taakflexibilitiet en probleemoplossen, evenals planning en uitvoering
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