
 

Een Overzicht



Het doel is: al spelender wijs een kind de muis te leren gebruiken!

Pysycache is  educatieve software die kinderen leert met de muis om te gaan  (beweging, 
klik) door middel van vijf prettige oefeningen.

Aangepast aan jonge kinderen (4 tot 7 jaar), werkt Pysycache  met grote knoppen, een 
muis die niet van het scherm loopt en sommige aanmoedigingen wanneer een opdracht 
goed is uitgevoerd.

Voor elke oefening, zijn drie niveaus van 
moeilijkheidsgraad beschikbaar
(gemakkelijk, midden of moeilijk) en twee 
spelwijzen (één vrije en een verplichte).

Voor  iedere oefening zijn er verscheidene 
thema's die het gebruik afwisselend en
prettiger maken  zoals Abcboek, cijfers, 
dieren, planten of sporten...
Tevens kunt u uw eigen thema's maken en 
toevoegen.

Sommige prettige en educatieve oefeningen...

De "knoppen" oefening leert om met linker, rechter en -middenknop van de muis te 
klikken. 

Deze oefening zeer populair is omdat ze zo 
leuk is: de dieren bewegen zich langzaam en 
het kind moet op ze klikken!

Bij de "bewegings" oefening beweegt het kind de muis over
het scherm en ontdekt aldoende verborgen plaatjes.
 



De thema's “cijfers" en "ABC" vormen een steun voor het 
leren van cijfers en letters.

 

De "sleep en laten vallen" oefening leert om een 
voorwerp met de muis te pakken, weg te slepen en 
elders  te laten vallen. 
Deze oefening is op een eenvoudig idee  gebaseerd 
nl. de legpuzzel.

De "dubbel-klik" oefening leert om met de muis 
snel achter elkaar tweemaal te klikken.

De "klik" oefening leert om met de muis één keer  te 
klikken.



...enige voorstellen voor thema's...

Initieel levert PySyCache 150 beelden, maar u kunt meer dan 150 beelden in 9  thema's 
toevoegen.

Uitleg over de werking van een thema 
is beschikbaar. Evenals modellen
om zelf eigen thema's bouwen.

Een pedagogische suggestie? Loop 
eens door je klaslokaal? Neem je
camera mee en voeg dan je foto's toe 
aan de pysycache oefeningen . Je
kunt jouw thema's met andere 
klaslokalen delen!

... aangepast aan de leeftijd en het niveau van de kinderen.

Niet ieder kind heeft het zelfde niveau, en dat is de reden dat Pysycache drie niveaus kent 
voor elke oefening (gemakkelijk, middel en moeilijk) en een begin-niveau voor elke 
gebruiker.

Dank zij de beschikbaarheid van een persoonlijkheidsprofiel, behoudt ieder kind zijn eigen 
parameters van het spel en kan hij of zij promoveren naar een grotere moeilijkheidsgraad. 

Word "Pysycachers", net zoals zij,! 

PySyCache wordt gebruikt in scholen: 

● in Frankrijk
● in Spanje (gebied van de Extramadura) 
● in Italië  

● Enige artikelen over Pysycache zijn te vinden op websites van CNDP (Frankrijk en 
Quebec), Clubic, Association des Paralysés de France...

● Op het internet http://www.pysycache.org/
● Zoeken onder pysycache met bv. Google
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