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Opdrachten rekenkastje    Thema: het letterkastje 

Meten en wegen 
Doel: De grootte van de verschillende 

letters 

Nodig: Bak met allerlei letters in 

verschillende groottes en meetlatten 

 

Bob de bouwer en Wendy: Kijk nu eens 

hoeveel verschillende letters er zijn. Er 

zijn grote en kleine letters. We zullen ze 

eens gaan meten en leggen in de ene 

hoepel de grote en in de andere hoepel 

de kleine letters. Hoe groot zijn de 

letters? 

Kleuren 
Doel: Geef de letters de juiste kleur 

Nodig: letterblad en kleurpotloden 

 

Elmer: Op dit werkblad staan allemaal 

letters. Ik ben benieuwd welke letters 

jullie kennen. Luister goed en kleur de 

letter in de kleur die ik zeg: 

Kleur de a rood, kleur de z geel, etc. 

Als je een letter niet kan vinden kleur 

je niets. 

 

Tellen en getalbegrip 
Doel: Tellen van de letters in de 

woorden en de woorden in de zinnen. 

Schatten van hoeveelheden. 

Nodig: kaarten met woorden erop en 

met zinnen. 

 

Levi het lieveheersbeestje: Weten jullie 

wat het verschil is tussen een woord en 

een zin? In een woord horen de letters 

bij elkaar, in een zin horen de woorden 

bij elkaar. Kunnen jullie zien hoeveel 

letters in een woord zitten? Wat zou 

het langste woord kunnen zijn? Wat is 

de langste zin? 

Hoeveel woorden staan er in de zin? 

Vormen 
Doel: De letter o is rond. Het is de 

vorm van een cirkel. 

 

Barbapapa: 

In de woorden en de zinnen, kom je heel 

vaak een o tegen. Kun je tellen hoe 

vaak? Zit de o vaker in de woorden of 

in de zinnen? 

We hebben tijdens de wandeling 

allemaal foto’s gemaakt van woorden. 

Komen we daar de o ook tegen? 

In hoeveel woorden? 

Tijd  
Doel: Morgen – middag – avond;  

Nodig: plaatjes met de klokken 

 

Sam de Schildpad: Opa Brom doet de 

winkel open om 9 uur in de morgen. 

Welke klok staat op negen uur? Hoe kan 

je dat zien? Wat doe jij allemaal ’s 

morgens? Wanneer begint de middag? 

Welke klok hoort daar bij? Wat doe jij 

allemaal ’s middags? Zo verder met de 

avond. Hoe laat ga je naar bed? 

In de rekenhoek kun je een boekje maken 

met de klokken en wat je dan doet. 

Sorteren en ordenen  
Doel: Welke letters horen allemaal bij 

elkaar? 

Nodig: Een bak letters van verschillende 

groottes en vorm 

Organisatie: In de kleine kring 

 

Grote en kleine kangoeroe; Wat een 

boel letters zitten er in de bak. Zo kan 

opa Brom de letters niet goed 

gebruiken. Zullen wij ze gaan uitzoeken 

voor hem? Misschoen kunnen jullie ons 

meehelpen? 
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Ruimtelijke oriëntatie 
Doel: Waar is opa Brom heen op 

vakantie? Kijken op een landkaart en 

wereldbol. 

Nodig: Landkaart, wereldbol, boek over 

het letterwinkeltje. 

 

FotoFrits: 

Opa Brom gaat op reis. We bekijken de 

plaatjes in het boek. Weten jullie in 

welk land dat is? We pakken er een 

landkaart bij en zoeken het land op. 

Waar ligt Nederland? Waar wonen wij 

in Nederland? Hoe zou opa naar de 

landen toe gereisd zijn? Is het ver weg 

of dicht bij? 

 

 

 

 

 



 www.jufjanneke.nl 

 

opa 

meneer 

letterwinkeltje 

koningin 

clown 

meisje 



 www.jufjanneke.nl 

 

opa is in de winkel 

hij maakt nieuwe letters  

de juffrouw koopt letters 

het meisje krijgt een hart 

in de winkel staat een man 
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       open 

 

   gesloten 


