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Opdrachten rekenkastje    Thema: Ziek zijn en ziekenhuis 

Meten en wegen 
 
Bob de bouwer en Wendy: 
In het ziekenhuis willen de doktoren graag 
weten hoe lang  je bent. Willen jullie juf eens 
vragen om jullie te meten? Zet op een strook je 
naam dan weet je hoe lang  je nu bent. Over een 
tijdje kunt je jezelf weer eens meten en kijken of 
je gegroeid bent. 
 
Dokters willen ook graag weten hoe zwaar  je 
bent. Wat heb je daarvoor nodig? Vraag je juf 
maar of ze jullie ook eens wil wegen. Wie is het 
zwaarst? Wie is licht? 
 

Kleuren 
 
Elmer: 
In een ziekenhuis en bij een dokter zie je vaak 
een kleur heel veel. Wie weet welke kleur of dat 
is? Waarom is er veel wit in een ziekenhuis? 
 
Kunnen jullie in de klas eens allemaal dingen 
zoeken die wit zijn? Als je wat hebt gevonden,  
mag je het in de hoepel doen. 
Wat is het, wat doe je ermee, waar is het van 
gemaakt? 
 
Verzamel op een vel papier tekeningen van 
dingen die wit zijn. 

Tellen en getalbegrip 
 
Levi het lieveheersbeestje: 
In de apotheek kun je drankjes en pillen halen 
om weer beter te worden.  Ik heb hier allemaal 
kaartjes met cijfers erop. Kunnen jullie mij leren 
welk cijfer dat het is en evenveel pillen 
neerleggen? 
 

Vormen 
 
Barbapapa: 
De vorm van een ansichtkaart; Als je ziek bent, is 
het erg leuk om een ansichtkaart te krijgen. 
Welke vorm heeft een ansichtkaart? Rechthoek. 
Wijs in de klas andere dingen aan die de vorm 
hebben van een rechthoek. Laat je juf dit 
opschrijven op een rechthoek. 
Daarna mag je op een rechthoek een kaart 
tekenen voor iemand die ziek is. Maak er maar 
iets moois van! 
Deze logiblocs hebben ook de vorm van een 
rechthoek. We gaan er een voelspel mee doen. 
Hou ze op je rug en voel welke het is? Groot of 
klein en dik of dun. 

Tijd  
 
Sam de Schildpad: 
Snel en langzaam; Als een ambulance naar het 
ziekenhuis rijdt en de ambulance heeft haast 
dan rijdt hij snel. Als ik ga lopen, gaat het 
langzaam. Leg mij eens in een hoepel en leg in 
de andere hoepel een ambulance. Bedenk nu 
dingen die snel gaan en dingen die langzaam 
gaan. Teken dit of laat het de juf tekenen. Leg 
het daarna in de goede hoepel. 
 

Sorteren en ordenen (hoepels gebruiken) 

 
Grote en kleine kangoeroe; 
Groot en klein 
In een ziekenhuis zijn grote en kleine mensen en 
grote en kleine bedden. 
We maken steeds een groepje van vijf kinderen. 
Dan krijg je daarna een opdracht van mij: 
Ga van klein naar groot staan, ga van groot naar 
klein staan, de grootste moet in het midden, de 
kleinste van het groepje mag gaan zitten, wie is 
even groot? 
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Aanvullingen/klaarleggen bij de opdrachten: 

Meten en wegen:  Lange witte strook en een stift. Weegschaal en een stift. 

Tellen en getalbegrip: Kaartjes met cijfers en stippen en teldopjes als pillen 

Tijd: Twee hoepels, een ambulance en tekenpapier 

Kleuren: Hoepel, wit tekenpapier 

Vormen: Rechthoekig groot vel papier en een stift, logiblocs: grote/kleine/dikke/dunne vierkanten 

Sorteren en ordenen: Geen materiaal nodig 


