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Opdrachten rekenkastje    Thema: Onderwaterwereld 

Meten en wegen 
Doel: Hoeveel water moet er in de 

viskom? Schatten van inhoud. 

 

Bob de bouwer en Wendy: Hier op tafel 

staat een viskom. Als we er een visje in 

willen laten zwemmen, moet er wel 

voldoende water in. Hoeveel water 

zouden we nodig hebben? Er staat een 

maatbeker naast. Hoeveel van deze 

bekers hebben we nodig voordat de kom 

bijna vol is? 

Kleuren 
Doel: De kleuren van 

zeedieren/schutkleuren 

 

Elmer: We gaan de foto’s bekijken van 

de dieren die in de zee leven. Welke 

kleuren zie je? Waarom hebben de 

dieren die kleuren? Wie weet wat een 

schutkleur is? 

 

Tellen en getalbegrip 
Doel: Combineren stippen met 

hoeveelheid en getalsymbool. 1 - 10 

 

Levi het lieveheersbeestje: Je mag 

gooien met de stippendobbelsteen. Leg 

evenveel zeedieren in het bakje. Welk 

cijfer hoort erbij? 

Vormen 
Doel: Leren herkennen van de vormen: 

vierkant, cirkel, rechthoek en driehoek. 

 

Barbapapa: Ik doe in een zak 

verschillende vormen. Telkens haal ik een 

vorm eruit en krijgt iemand deze op zijn 

rug in de handen. Welke vorm is het? 

Tijd  
Doel: Hoe lang kun je de adem 

inhouden? Seconden leren kennen. 

 

Sam de Schildpad: Als onder water 

gaat, moet je goed je adem in kunnen 

houden. We gaan het eens proberen, wie 

houdt het lang vol? Wie minder lang? 

Hoeveel seconden zijn het? 

Sorteren en ordenen (hoepels 
gebruiken) 

Doel: Grafiek maken; wie kan 

zwemmen/wie niet 

 

Grote en kleine kangoeroe; 

Als je in het water van de zee gaat, 

moet je goed kunnen zwemmen. Wie van 

jullie heeft een diploma? Wie zit op 

zwemles? Wie kan nog niet zwemmen? 

Waar zijn de meesten van? 

Ruimtelijke oriëntatie 
Doel: Drijven en zinken leren kennen 

 
FotoFrits: In de zee blijven soms dingen 

drijven andere dingen zinken. Ik leg 

verschillende voorwerpen neer. Kunnen 

jullie raden of het blijft drijven of gaat 

zinken? Hoe zou dat kunnen? We gaan 

het uitproberen in een bak water. 

Extra: werkblad: drijven en zinken 

Vergelijken en ordenen 
Doel: Wat heeft allemaal met de zee 

te maken? Ordenen en bespreken 

 

Wouter de verzamelkabouter: 

Er wonen in de zee veel dingen. We 

gaan de komende periode allerlei dingen 

verzamelen die met de zee te maken 

hebben. Als we veel spullen hebben, 

leggen we het allemaal bij elkaar in de 

kring en kijken we hoe we het kunnen 

ordenen. 
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