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Rekenopdrachten     Thema: Barbapapa 

Meten en wegen 
Doel: Wegen met herfstmaterialen 

 

Bob de bouwer en Wendy:  

Barbabee houdt erg van de natuur. In de 

klas hebben we een herfsthoek met 

kastanjes, blaadjes, etc. Er staat ook 

een weegschaal. Leg eerst aan de 

kinderen uit hoe een weegschaal werkt 

en welke begrippen daar bij horen: 

zwaar – licht, etc. Laat daarna de 

kinderen experimenteren met wegen met 

herfstmateriaal. Later kunnen er 

gewichten of blokjes bijgezet worden. 

Hoeveel kastanjes zijn even zwaar als 

een blokje? 

Kleuren 
Doel: Kleuren van de Barbapapa’s 

herkennen en benoemen 

 

Elmer:  

De familie Barbapapa heeft allemaal 

verschillende kleuren: roze, zwart, rood, 

geel, paars, groen, blauw en oranje. 

Ga de kleuren een voor een af en vraag 

de kinderen de kleuren in de klas terug 

te vinden. Zet de namen van de kleuren 

op vouwkarton  in dezelfde kleur en 

hang deze herkenbaar op. Hier kunnen 

verschillende spelletjes mee gespeeld 

worden: kaart omhoog houden; wie deze 

kleur heeft mag……,of ik zie, ik zie wat jij 

niet ziet en de kleur is………. 

Kunnen de kinderen de verschillende 

Barbapapa-familieleden kleuren in de 

juiste kleur? 

 

Tellen en getalbegrip 
Doel: Combineren van stippen en 

getallen 1-12, begrip evenveel 

 

Levi het lieveheersbeestje:  

Barbapapa is ziek en heeft allemaal 

stippen op zijn lijf. Tel de stippen en 

geef Barbapapa evenveel pillen uit het 

potje 

 

Vormen 
Doel: Bij de Barbapapa’s zie je veel 

ronde vormen. Verschil ronde vormen – 

hoekige vormen 

 

Barbapapa:  

Bij de Barbapapa familie zie je veel 

ronde vormen: de Barbapapa’s, hun huis. 

Zie je in de klas ook veel ronde vormen? 

Je kunt ook hoekige vormen hebben. Zie 

je in de klas hoekige vormen? 

Teken het Barbapapahuis met daarin de 

Barbapapa familie. 
  

Tijd (Nodig zandloper en barbapapa-
popje) 

Doel: Hoe lang duurt het? 

 

Sam de Schildpad: Hoeveel keer gaat 

Barbapapa de kring rond? Zet een 

zandloper neer. Raad van tevoren hoe 

lang het duurt voordat al het zand eruit 

is. Hoeveel keer zal Barbapapa de kring 

Begrippen  
Doel: Van klein naar groot; serieren 

 

Grote en kleine kangoeroe;  

Barbapapa is niet altijd groot geweest. 

Hij was eerst klein en werd steeds 

groter. Leg de Barbapapa poppen van 

klein naar groot. 
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rond gaan? 

Daarna pas echt beginnen. Draai de 

zandloper om en geef het Barbapapa 

popje door. Hoe vaak gaat het de kring 

rond? Zet voor elke ronde een blokje 

neer. 

 

 

 

Ruimtelijke oriëntatie 
Doel: Voorzetsels leren en herkennen 

 
FotoFrits:  

Zet een stoel in de kring neer. Gebruik 

een Barbapapa pop en zet deze op de 

stoel, onder de stoel, naast de stoel, 

etc. Benoem elke keer waar Barbapapa 

zich bevindt. Daarna doen de kinderen 

hetzelfde. Geef steeds andere 

opdrachten die de kinderen nadoen. 

 
 

Vergelijken en ordenen 
Doel: Leren ordenen van verschillende 

materialen: harig en glad. 

 

Wouter de verzamelkabouter:  

De familie Barbapapa is glad, alleen 

Barbabob is harig. Je mag allemaal 

voorwerpen meenemen die glad of harig 

zijn.  

Als Wouter de verzamelkabouter 

genoeg materialen heeft, gaan we 

sorteren. Wat hoort bij elkaar?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


