
 

Suggesties voor thuislessen. 

 

Thuis oefenen met tellen 

- Voor kleuters is tellen een spelletje, dat ze vaak eindeloos kunnen herhalen. Door 

vragen te stellen bij het tellen, maak je je kind ongemerkt bewust van de betekenis 

van getallen. 

- Samen tellen, bijvoorbeeld hoeveel bomen of lantaarnpalen er staan op de route van 

bv. huis naar het park of bij je in de straat enz. 

- Maak 10 propjes en leg er een aantal in een schaaltje. Pak er nu met duim en 

wijsvinger een aantal uit. Tel hoeveel propjes er nog er nog in het schaaltje zitten. Als 

aanvulling: Gebruik er de cijfersymbolen bij. Voor kinderen die iets meer aan kunnen 

bouw het op tot 15 of 20. 

- Tel alle planten op de vensterbank in de woonkamer. Welk cijfersymbool hoort 

daarbij? 

- Tafeldekken. Hoeveel borden zijn er nodig en hoeveel messen en vorken? Hebben we 

er genoeg? We hebben er 1 meer nodig, hoeveel hebben we dan? Enz. Dus veel 

wiskunde taal. 

 

 

Maak een getaldoos 

Dit heb je nodig: 

Een lege schoenendoos, een vel wit of gekleurd papier 

 

Zo werkt het: 

Laat je kleuter een getal kiezen waarmee hij of zij een getallendoos wil maken. Voor 

jonge kleuters is een getal tot 5 prima, geef dit met punten aan (idee van als een 

dobbelsteen), voor oudere kleuters of goede tellers kun je een getal tot 20 nemen en 

het cijfersymbool erop schrijven. 

Plak een mooi vel papier op de schoenendoos en teken (jij of je kind zelf) hier het 

aantal stippen op van het getal met daarnaast het cijfer. 

Nu gaat je kind zoeken naar kleine spulletje om in de getallendoos te stoppen. Dat 

moeten er steeds net zo veel zijn als het getal. Bij 3 zoekt je kind dus 3 knikkers, 3 

vorken, 3 potloden, 3 onderbroeken, enzovoort. 

 

 

Speel het opdrachtenspel 

- Lichaamsdelen 

Waar zit je ....? Neus, oor, buik, teen, knie, schouder, nek, ... 

 

- Lichaamsdelen met links-rechts (groep 2) 



Wijs aan. Rechteroor, linkerknie, rechter grote teen, linker wijsvinger. etc. Extra 

moeilijk: pak met je rechterhand je linkeroorlel 

 

- Voorzetsels 

Ga op de tafel zitten, verstop je achter de bank, spring over de hond heen, haal een 

koekje uit de trommel, etc. 

 

- Zoek 5 dingen...  

... met een bepaalde kleur. ... die je kunt eten. ... die beginnen met de letter... (groep 

2), etc. 
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