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Opdrachten rekenkastje    Thema: piraten 

Meten en wegen 
Doel: Schatkisten van groot naar klein 

zetten en daarna van licht naar zwaar 

zetten. 

Bob de bouwer en Wendy: Hier staat 

een schatkist. We maken hem open, er 

zit nog een schatkist in. Welke is 

groter? In de kleinere zit opnieuw een 

schatkist en zo verder.  

Vul de kisten en zet ze dan van licht 

naar zwaar, 

 

Kleuren 
Doel: Leren herkennen van de kleuren: 

rood – geel - blauw 

Elmer: Ik ken een liedje: rood, rood, ‘k 

heb geen roos, moet nog rood gaan 

zoeken, hier in alle hoeken. Om de beurt 

mag iemand iets van de kleur die we 

zingen opzoeken. Luister wel goed want 

de kleur verandert elke keer. 

 

Tellen en getalbegrip 
Doel: Tellen van de munten in de 

schatkist 

 

Levi het lieveheersbeestje: In de 

schatkist zitten allemaal mooie munten 

en sieraden. We zullen eens gaan tellen 

wat er allemaal in zit. Daarna leggen we 

er een getallenkaartje bij (zie 
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Vormen 
Doel: Cirkels leren herkennen 

Barbapapa: In de schatkist zitten heel 

veel munten. Welke vorm hebben deze 

munten? Zie je in de klas meer dingen 

met deze vorm? Een aantal kinderen 

mogen dit opzoeken en in de kring laten 

zien. Zo zien we heel wat cirkels in de 

klas. Je krijgt ook een cirkel op een 

papier. Maak er een mooie munt van! 

 

Tijd  
Doel: Wat doen wij op een dag? 

Dagindeling 

 

Sam de Schildpad: 

Wat doen wij allemaal op een dag en 

wat doen de piraten allemaal? Zijn er 

dingen hetzelfde? Tekenen: de 

dagindeling van piraten. 

 

Sorteren en ordenen  
Doel: sorteren en verzamelingen maken 

met knopen 

Grote en kleine kangoeroe; In een 

schatkist zitten prachtige munten. In 

deze doos kunnen jullie ook allemaal 

verschillende dingen vinden. Kijk er maar 

eens in en probeer dezelfde bij elkaar te 

zoeken. 

 

Ruimtelijke oriëntatie 
Doel: Ver weg - dichtbij 

FotoFrits: 

Piraten gebruiken een verrekijker om een 

schip goed te bekijken. Jullie mogen ook 

eens door een verrekijker kijken. Wat 

zie je? Is iets dichtbij of juist veraf? 

Waarom zouden piraten een verrekijker 

gebruiken? We maken zelf een kijker. 

Vergelijken en ordenen 
Doel: Verzamelen van allemaal 

goudkleurige dingen.  

Wouter de verzamelkabouter: 

In de verzameldoos van Wouter de 

verzamelkabouter. Wat hebben we 

gevonden? Hoeveel van elk? Zoek alles 

bij elkaar wat bij elkaar hoort: sieraden, 

munten, stenen, etc. 
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