Opdrachten rekenkastje
Meten en wegen

Thema: dinosaurussen

(zie link hieronder)

Doel: van klein naar groot

Kleuren

(zie link hieronder)

Doel: Zoek de eieren van de
dinosaurussen bij de moeder

Bob de bouwer en Wendy:
Als dinosaurussen uit het ei komen, zijn
ze eerst nog klein. Later worden ze
groter. Leg de beide dinosaurussen goed
op volgorde van klein naar groot.

Elmer: Kijk goed naar de kleuren van de
eieren, benoem de kleuren en zoek ze bij
de goede moeder.

Tellen en getalbegrip

Vormen

(zie link hieronder)

Doel: Welke dinosaurus is het eerst bij
het ei? Telspel
Evenveel aanleren
Cijferdomino groep 1
Tellen in kleine groepen
Levi het lieveheersbeestje:
 In de rekenhoek leg ik een telspel
neer. Telkens mogen de kinderen
in tweetallen de dinosaurussen
laten stappen zoveel als er met
de dobbelsteen gegooid wordt.
Wie heeft de meeste eieren?
 We gebruiken ook de telkaartjes
met dino’s erop. Leg evenveel
dinosaurussen neer.
 Bingospel met getallen 1 – 10
 Leg een bak met eieren in het
midden. Elke dino heeft vijf
eieren. Er komt een gemene dino
die haalt bij een paar kinderen
wat dinosauruseieren weg. Bij wie
zijn de eieren weg?

(zie werkblad bijgevoegd)

Doel: Ovaal leren herkennen
Barbapapa:
Een ei heeft de vorm van een ovaal.
Waar zie je in de klas die vorm weer
terug? Verzamel alle ovalen en bekijk
waar de overeenkomsten en de
verschillen in zitten.
Gebruik daarna het werkblad met de
ovaal. Teken in de kleinste een
dinosaurus en plak ze daarna van klein
naar groot op elkaar.

Tijd

Begrippen

Doel: Vroeger en nu

dieren)

Sam de Schildpad:
Het is al heel lang geleden dat er
dinosaurussen leefden. Er leefden toen
geen mensen. Wat weet je zelf nog van
heel lang geleden? Maak een tijdbalk
van zes jaar geleden tot nu. Wat is er
allemaal gebeurd? Teken het op de balk.
Gebruik in een andere les de plaatjes

(plaatjes eieren en eierleggende

Doel: Wat hoort bij elkaar? Luisteren
naar opdrachten.
Grote en kleine kangoeroe;
We combineren de eieren met de dieren.
Welk dier hoort bij welk ei?
Ook kun je de dinosaurusverzameling
gebruiken en steeds een paar
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van vroeger en nu. Bespreek het in
tweetallen. Wat hoort bij vroeger en
wat bij nu?

dinosaurussen laten pakken. Pak een
grote en een kleine, pak een dino met
een lange en een korte nek, pak een
dikke en een dunne, pak er tien en pak
er vijf.

Ruimtelijke oriëntatie

Vergelijken en ordenen

Doel: Waar vandaan is de dinosaurus op
de foto gezet

Doel: Dinosaursussen ordenen

FotoFrits:
Gebruik voor deze les een grote
dinosaurus en zet deze in overleg met
de kinderen op de foto van allerlei
verschillende kanten. Print de foto’s uit
en leg deze in de rekenhoek samen met
de dinosaurus. Welke stukje van de
dinosaurus zie je nu op de foto?

Wouter de verzamelkabouter:
Laat de kinderen heel veel verschillende
dinosaurussen verzamelen. Nu gaan we
groepjes maken. Hoe kunnen we de
dinosaurussen sorteren? Op grootte, op
kleur, op soort, etc. Laat de kinderen
zelf meedenken.

Van klein naar groot:
http://www.1plus1plus1equals1.com/Dinosaur_Sizes_and_Puzzles.pdf en
http://filefolderfun.com/files/FileFolderGames/Dinosaurs/DinoSizes.pdf
Kleuren: eieren bij de moeder zoeken:
http://filefolderfun.com/Pages/PreschoolColors/DinoEggs.html
Telspel:
http://www.jufjanneke.nl/Project%20dinosaurussen_bestanden/spel_dino[1].pdf
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