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Opdrachten rekenkastje    Thema: het weer 

Meten en wegen 
 
Bob de bouwer en Wendy: 
Regenmeter; Hoe kun je meten hoeveel regen er 
gevallen is? Met een meetlat is dat lastig maar 
daarvoor kun je een regenmeter gebruiken. Je 
kunt hem ook zelf maken van een lege, plastic 
fles. 
 
Windmeter; Ook de windrichting kun je bepalen 
met een windmeter. Deze maken we ook zelf 
van een bloempot. Dan kunnen we goed zien 
waar de wind vandaan komt. 
 

Kleuren 
 
Elmer: 
Ik ben zelf best een beetje trots op mijn kleuren 
maar een regenboog heeft ook prachtige 
kleuren. Weet je welke kleuren een regenboog 
heeft? Bekijk het plaatje in het boek maar eens. 
Leg de woordkaarten van deze kleuren maar 
neer in de kring en zoek in de klas naar dingen 
die dezelfde kleuren hebben. 
 
Extra: spelletje met de kleurendobbelsteen 
 

Tellen en getalbegrip 
 
Levi het lieveheersbeestje: 
Je kunt regen altijd heel goed horen op de ruiten 
of in de plas buiten. Luister maar eens naar mij: 
leerkracht tikt nu met ritmestokjes snel en 
langzaam en vraagt aan de kinderen of het hard 
of zacht regent. 
Nu doen jullie je ogen dicht en leg ik een paar 
rekendopjes neer. Jullie mogen luister hoeveel 
het er zijn. Dan krijgt iemand een beurt en mag 
het zeggen. Kinderen van groep 2 kunnen er het 
goede getal bij leggen. 
 

Vormen 
 
Barbapapa: 
Als het mistig is, kun je alles niet zo goed zien. 
Ik heb een paar vormen meegenomen: cirkel, 
vierkant en driehoek. 
Ik leg deze onder een stuk grijs doek daardoor 
lijkt het alsof het erg mistig is. 
 
Nu mag je onder het doek voelen of je de vorm 
herkent en zeggen welke vorm het is. 

Tijd  
 
Sam de Schildpad: 
Een jaar heeft vier seizoenen. Weet je nog welke 
dat zijn? Wat hoort er bij elk seizoen? 
Misschien kunnen jullie het samen nog eens 
tekenen: de juf tekent een kale boom, een boom 
met bloemen, een boom met veel blaadjes en 
een boom met herfstbladeren. Jullie mogen zelf 
tekenen wat er bij elk seizoen bijhoort. 

Sorteren en ordenen (hoepels gebruiken) 

 
Grote en kleine kangoeroe; 
We gaan een grafiek bijhouden van het weer. 
Elke dag kijken we welk weer het is en dat 
plakken we op een groot vel papier. Na een tijdje 
kunnen we zien van welk weer je het meeste ziet 
of dat het vaak wisselt. 
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Aanvullingen/klaarleggen bij de opdrachten: 

Meten en wegen:  Windmeter maken en een regenmeter . Zie website bij links. 

Tellen en getalbegrip:  Ritmestokjes, teldopjes en getalkaarten 

Tijd:  Groot vel papier of vier vellen. Stift en kleurplotloden. 

Kleuren:  Kleurenkaartjes en plaatje regenboog 

Vormen:  Logiblocs: vierkant,  driehoek, cirkel en een grijze doek. 

Sorteren en ordenen:  Groot vel papier, weerkaartjes, stift 


