
Opdrachten rekenkastje    Thema: de boerderij 

Meten en wegen 
 
Bob de bouwer en Wendy: 
Melk is heel gezond. Lusten jullie allemaal wel 
een glas melk? Wie weet waar de melk vandaan 
komt? Gesprek voeren: van de koe tot in het 
glas. Ik heb een pak melk meegenomen. Hoeveel 
bekers gaan er volgens jullie uit een pak? Laat de 
kinderen met ideeën komen en kijk daarna wie 
er gelijk had. Hebben we genoeg melk voor alle 
kinderen in de klas? 
 

Kleuren 
 
Elmer: 
Zwart – wit; Heel veel koeien zijn zwart-wit of 
riid-wit. Wij gaan vandaag over zwart-wit praten. 
Kun je in je kleren zwart of wit aanwijzen? 
Bespreek eens met je buurman en/of buurvrouw 
wat er allemaal zwart, wit of zwart-wit is. Daarna 
gaan we er in de kring over praten en tekent de 
leerkracht alle zwart-witte dingen die jullie 
hebben bedacht. 

Tellen en getalbegrip 
 
Levi het lieveheersbeestje: 
Jullie kunnen nu al heel goed tellen. We gaan 
een spelletje doen met een dobbelsteen. 
Hier voor je liggen een paar vellen groen papier. 
Dat zijn de weilanden van de dieren. Je mag met 
een dobbelsteen gooien en evenveel dieren in 
het weiland zetten. Daarna mag iemand anders 
en die zet in een ander weiland evenveel dieren 
als je hebt gegooid. Waar staan er meer? Waar 
staan er minder? Etc.  
 

Vormen 
 
Barbapapa: 
Weilanden hebben vaak de vorm van een 
rechthoek. Waarom zou dat zijn? Welke vormen 
zie je eigenlijk nooit als weiland? 
Om een weiland heen ligt vaak een sloot. Wie 
weet waarom dat is? Een boer moet wel op zijn 
weiland kunnen komen bij de dieren. Ik heb hier 
tien rechthoeken van papier liggen. Wie kan ze 
zo neerleggen dat de boer wel bij de dieren kan 
komen? Waar moet dan een weggetje liggen? 

Tijd  
 
Sam de Schildpad: 
Koeien in alle seizoenen; Wat gebeurt er met de 
koeien in de herfst? Hoe krijgen ze eten? En in 
de winter? Wat gebeurt er met koeien in de 
lente? Dan mogen ze weer het weiland in. Wat 
eten ze dan? In de zomer krijgen veel koeien een 
jong. Hoe heet het jong van een koe?  

Sorteren en ordenen  
(voorzetsels) 
Grote en kleine kangoeroe; 
Wij kunnen goed springen maar we weten niet 
altijd waar we heen moeten. Zouden de dieren 
van de boerderij dat wel weten? 
Zet een doos op de tafel neer. Dat is de stal. 
Daarna krijgen een aantal kinderen opdrachten 
om uit te voeren: zet de haan op de stal, zet het 
schaap voor de stal, zet het paard links voor in 
de stal, zet de koe naast de stal, zet de kippen in 
de stal, zet het veulen bij het paard, etc. 

 

 

 

 

 



 

Aanvullingen/klaarleggen bij de opdrachten: 

Meten en wegen: Pak melk, of meerdere pakken melk en verschillende glazen of bekers 

Tellen en getalbegrip: Speeldieren en een dobbelsteen 

Tijd: Koe in de verschillende seizoenen 

Kleuren: Zwart – wit, tekenpapier 

Vormen: Rechthoekige, groene vellen papier 

Sorteren en ordenen: Stal van blokken en dieren 


