Opdrachten rekenkastje

Thema: het theater

Meten en wegen
Doel: Tellen van theaterstoelen en
logisch neer leren zetten

Kleuren
Doel: Kleuren van jassen herkennen van
de garderobe

Bob de bouwer en Wendy:
Opdracht: Hoe zet je de stoelen neer
zodat iedereen het goed kan zien?
Maak een podium en zet stoelen neer.
Laat kinderen ervaren hoe het is als je
achter elkaar zit of in een hoek
waardoor je het niet kan zien, hoe
kunnen we dat oplossen?

Elmer:
Opdracht:
We halen allemaal onze eigen jas op en
houden die in de kring vast. Telkens
benoemt iemand de kleur van de eigen
jas en legt die in de kring. Dat doet de
volgende ook, is het dezelfde kleur dan
komt de jas er op te liggen. Hoeveel
verschillende kleuren herkennen we? Van
welke kleur zijn de meeste jassen?
Vormen
Doel: Leren herkennen van de vormen:
driehoek, cirkel, rechthoek en vierkant

Tellen en getalbegrip
Doel: Tellen op volgorde en herkennen
van cijfersymbolen
Levi het lieveheersbeestje:
Opdracht: In het theater hebben de
stoelen altijd rugnummers. Willen jullie
ook alle stoelen voorzien van
rugnummers? Opdracht voor een kleine
groep en in grote groep bespreken.
Tijd
Doel: Maken van een planning voor de
optredens of een voorstelling; wat komt
eerst wat daarna, hoe ziet het verhaal
eruit?
Sam de Schildpad:
Opdracht:
Als je een toneelstuk speelt, moet je
eerst weten waarmee je begint en wat
daarna komt. Dat komt op papier en
dat kun je gaan oefenen. Laat een
kleine groep tekenen wat er gaat
gebeuren in vier scènes. Speel dit later
uit. Dit kan ook geoefend worden als
presenteren van de voorstelling: wat
laat je eerst zien en wat daarna?

Barbapapa:
Opdracht:
De goochelaar in het theater treedt op
en goochelt telkens een vorm
tevoorschijn; wie weet hoed de vorm
heet? Herken je de vorm ook onder een
goocheldoekje?
Sorteren en ordenen
Doel: Leren herkennen van plekken in het
theater op de plattegrond en dit terug
laten komen op de entreebewijzen.
Grote en kleine kangoeroe;
Opdracht:
Samen met de klas wordt een
plattegrond besproken van een theater
(zie bijlagen). Geef een kleine groep de
opdracht een plattegrond te tekenen
van ons theater. Bij de kassa komen de
stoelnummers en als een kaart is
verkocht, wordt dit op de plattegrond
aangetekend

