Opdrachten rekenkastje Thema: Vlinders
Meten en wegen

Kleuren

Bob de bouwer en Wendy:
“ Rupsje Nooitgenoeg eet zich door allemaal
fruit heen. Wij hebben voor jullie ook allemaal
fruit meegenomen. Weten jullie hoe het fruit
heet?
Welk fruit is zwaar en wat is licht? Om daar
achter te komen, kun je de weegschaal
gebruiken. Wie weet hoe dat werkt?
Wat is het zwaarste fruit? Leg de vruchten eens
op de goede volgorde van licht naar zwaar?
Daarna mag je het proeven. Misschien lus je het
net zo graag als Rupsje Nooitgenoeg.

Elmer:
“Ik speel graag met de vlinders om mij heen, ze
fladderen zo leuk! Maar…….wie kan mij helpen
met de kleuren van de vlinders. Er zijn zo veel
kleuren dat ik ze bijna niet kan onthouden. Ik
heb voor jullie gekleurde vlinders in het bakje
gedaan. Leren jullie mij de kleuren?” Hebben
jullie in de kleren dezelfde kleuren als de
vlinders hebben?

Tellen en getalbegrip

Vormen

Levi het lieveheersbeestje:
“Rupsje Nooitgenoeg eet heel veel dingen op.
Tellen jullie mee? (Boek voorlezen en samen
tellen)
Ik heb in de la allemaal plaatjes liggen. Juf zegt
hoeveel je neer moet leggen en dan mogen jullie
dat gaan doen.”

Barbapapa:
Een vlinder heeft aan de ene kant dezelfde
vleugel als aan de andere kant. In de spiegel kun
je dat goed zien. (Laat een halve vlinder zien en
zet daar en spiegel op. De vlinder is dan heel.)
Maak van de mozaïek ook maar eens een vleugel
van een vlinder. Als je een spiegel erop zet, zie
je de hele.

Tijd

Sorteren en ordenen (hoepels gebruiken)

Sam de Schildpad:
“Ik wordt wakker in de lente en ben in de zomer
veel op stap. In de herfst ga ik eten en ’s winters
doe ik een winterslaap. Weten jullie hoe vlinders
dat doen? Welk jaargetijde is het nu? Welke
komt daarna?” Wat hoort allemaal bij dit
jaargetijde?

Grote en kleine kangoeroe;
“Als wij buiten aan het springen zijn, komen we
allerlei soorten vlinders tegen. We hebben er
foto’s van gemaakt en in het bakje gedaan.
Kunnen jullie de goede vlinders weer bij elkaar
zoeken?
Hoe kun je ze nog meer sorteren?”

De gebruikte opdrachtkaarten komen van ;
http://www.jufsanne.com/vlinders/vlindersdownloads.html

Aanvullingen/klaarleggen bij de opdrachten:
Meten en wegen: Verschillende soorten fruit meenemen en zorgen dat er een weegschaap klaar
staat en gewichten.
Tellen en getalbegrip: Plaatjes uit het boek van Rupsje Nooitgenoeg kopiëren en iets vergroten.
Losknippen zodat kinderen echt moeten tellen of het klopt.
Tijd: Platen en een boek over de jaargetijden.
Kleuren: Kaarten met gekleurde vlinders en namen van kleuren
Vormen: Plaatje van een vlinder die je kunt dubbelvouwen, een doos met mozaïekblokjes en een
paar spiegeltjes.
Sorteren en ordenen: Gebruik hoepels zodat de kinderen de vlinders die bij elkaar horen in een
hoepel kunnen leggen.

