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Opdrachten rekenkastje    Thema: Eric Carle 

Meten en wegen 
 
Bob de bouwer en Wendy: 
 
“Slokkebrok de reuzenslang is erg lang. Weten 
jullie hoe lang of hij is? Hoe kun je dat meten? 
Zijn jullie langer dan de slang of korter? 
Hoe weten jullie dat?” 
(Bij deze oefening maken we gebruik van een 
lange slang die ik ooit bij Ikea heb gekocht) 
 
Andere oefening: wanneer is Slokkebrok 
zwaarder: met vier of met tien knuffels in zijn 
buik? Samen wegen van Slokkebrok (Slokkebrok 
is een groene maillot en de knuffels zijn er los bij 
gelegd) 

Kleuren 
 
Elmer: 
 
“Als ik de boeken van Eric Carle goed bekijk, dan 
zie ik heel veel kleuren, of toch niet? Zullen we 
eens gaan kijken welke kleuren Eric Carle veel 
gebruikt en welke weinig? Helpen jullie mee? 
Telkens als jullie een kleur zien, zet ik die 
hierboven, als we de kleur weer tegenkomen, 
zetten we er een kruisje onder. ” 
(dit kan zowel met een boek als met voorkanten 
van meerdere boeken gedaan worden, maak er 
een grafiek van) 
 
Andere oefening: welke kleur kun je ook bij 
jezelf vinden? 

Tellen en getalbegrip 
 
Levi het lieveheersbeestje: 
 
“Willen jullie samen met mij een telspelletje 
doen met de kleine rubbereendjes uit de la? 
Gooi maar met de dobbelsteen en leg er 
evenveel eendjes neer. Als de volgende gooit: 
zijn het dan meer of minder eendjes?” 
 
Andere oefening: 
Hoeveel dieren eet Slokkebrok op? Samen tellen, 
dan evenveel stippen neerleggen. Dan spuugt 
Slokkebrok een uit, hoeveel zitten er nu in? Ga 
zo verder. 
 

Vormen 
 
Barbapapa: 
 
“Als ik in het boekje: de geheime brief lees, kom 
ik allemaal vormen tegen. Weten jullie welke 
vormen dat zijn? Hoe heten die vormen en kun 
je in de klas ook iets vinden dat dezelfde vorm 
heeft?” 
 
Andere oefening: 
Logiblocsspel herhalen 

Tijd  
 
Sam de Schildpad: 
 
“In het boek van het vervelende 
lieveheersbeestje zie ik steeds een klok. Wat is 
dat? Waarvoor is een klok? Ik zie er ook cijfers 
op, welke cijfers zijn dat? Waarvoor zitten de 
wijzers erop? Ik ben erg nieuwsgierig”.  
 
Andere oefening: Welke tijden zijn er: minuut, 
uur, seconde, dag, nacht. Hoe lang duurt een 
minuut en hoe lang duurt een seconde? 

Sorteren en ordenen (hoepels gebruiken) 

 
Grote en kleine kangoeroe; 
 
“Wij zijn groot en klein maar de boeken die we 
in de klas zien ook. Leg alle boeken eens neer en 
leg dan in hoepels de boeken  soort bij soort. Je 
mag zelf weten hoe we ze neer gaan leggen: 
groot – klein, dik – dun, grote – kleine letters. 
Helpen jullie ons mee?” 
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Aanvullingen/klaarleggen bij de opdrachten: 

Meten en wegen:  slang, meetlint 

Tellen en getalbegrip:  eendjes uitknippen en plastificeren:  rubbereendjes op de site te vinden 

Tijd: boek: vervelende lieveheersbeestje en een klok 

Kleuren:  papier voor grafiek klaarleggen en kleurstickers os kleurpotloden 

Vormen: boek: de geheime brief 

Sorteren en ordenen: hoepels klaarleggen 


