Opdrachten rekenkastje

Thema: Sinterklaas

Meten en wegen

Kleuren

Doel: Pakjes wegen; zwaar en licht

Doel: Herkennen van lichte en donkere
kleuren

Bob de bouwer en Wendy: In een zak
kunnen niet alleen maar zware pakjes
zitten, er zitten ook lichte pakjes in. Wij
gaan met de weegschaal wegen welk
pakje licht is en welke zwaar. Kunnen
we ze ook op de goede volgorde
zetten?

Elmer: Zwarte Piet heeft altijd
prachtige veren op zijn hoed. Kun je zien
welke kleuren veren hij heeft? Zijn ze
licht of donker? Kunnen we ze van licht
naar donker leggen?

Tellen en getalbegrip

Vormen

Doel: Pepernoten tellen

Doel: Vormen herkennen ( Inpakken: blok,
bal, triangel, dobbelsteen, etc. )

Levi het lieveheersbeestje: In de zak van
Zwarte Piet zitten heel wat
pepernoten, helpen jullie mee tellen? Ik
doe steeds een pepernoot in de zak. Tel
in je hoofd mee. Als ik stop gaan we
kijken wie goed heeft meegeteld.

Barbapapa: In de zak van Zwarte Piet
zitten allemaal cadeaus. Welke vorm zie
je en wat zal er in zitten?

Tijd

Begrippen

Doel: Hoelang duurt het nog?

Doel: Van groot naar klein in de goede
volgorde zetten

Sam de Schildpad: Hoeveel nachtjes is
het nog slapen voordat Sinterklaas op
school komt? We maken een kalender
met Pietjes. Elke dag gaat er een
Pietje af. (Zie bijlage)

Grote en kleine kangoeroe; Sinterklaas
heeft voor iedereen grote en kleine
pakjes meegenomen. Wij gaan proberen
om de pakjes in de goede volgorde te
zetten van klein naar groot.

Ruimtelijke oriëntatie

Vergelijken en ordenen

Doel: Voorzetsels oefenen

Doel: Sorteren en ordenen

FotoFrits: Waar ligt het cadeau? We
leggen het cadeau steeds ergens neer
en iemand in de klas mag vertellen waar
het cadeau ligt: onder de tafel, op de
tafel, naast, tussen, etc.

Wouter de verzamelkabouter: Iedereen
mag van huis allemaal Sinterklaasdingen
meenemen en in mijn bakje stoppen. Als
er heel wat hebben verzameld, gaan we
kijken hoe we groepjes kunnen maken op
verschillende manieren: sorteren op kleur,
vorm, eigenschap, soort, etc.
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