werkbladen thema
winter

doelen rekenen
De kinderen oefenen met:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

splitsen tot 5
splitsen tot 10
sprongen van 2
plussommen tot 10
minsommen tot 10
buurgetallen tot 20
klokkijken hele uren
geldrekenen
cijfers ordenen van klein naar groot
het maken van een staafdiagram

de opdrachten
Splitsen tot 5:
Op de grond liggen sneeuwballen. De jongen heeft er een aantal in zijn hand. Hoeveel sneeuwballen
heeft het meisje? Het antwoord wordt op de sneeuwbal geschreven.
Splitsen tot 10
Op de grond liggen sneeuwballen. De jongen heeft er een aantal in zijn hand. Hoeveel sneeuwballen
heeft het meisje? Het antwoord wordt op de sneeuwbal geschreven.
Sprongen van 2
Op de grond liggen verschillende kleuren paren wanten. Op elk paar staat een sprong van 2. Welk
cijfer moet op de lege want? Het antwoord wordt op de want geschreven.

de opdrachten
Slee plussommen tot 10
Er zitten kinderen op de slee. Bij de halte komen er kinderen bij. Hoeveel kinderen zitten er nu op de
slee? Het antwoord wordt op de sneeuwbal geschreven.
Slee minsommen tot 10
Er zitten kinderen op de slee. Bij de halte gaan er kinderen af. Hoeveel kinderen zitten er nu op de
slee? Het antwoord wordt op de sneeuwbal geschreven.
Buurgetallen tot 20
Er staat een cijfer sneeuwpop in de tuin. Welk buurgetallen horen naast de sneeuwpop te staan? De
kinderen schrijven de drie getallen op de sneeuwballen.

de opdrachten
Klokkijken hele uren
In de woonkamer houden verschillende kinderen een lege klok vast. Naast de klok staat een uur
geschreven. Op het werkblad zoekt de leerling de corresponderende klok en tekent hierin de wijzers
op het aangegeven uur.
Chocosommen tot 10
De kinderen oefenen met het maken van optelsommen tot 10. Op elke slide staat een kop warme
chocolademelk. De kop is verdeeld in twee delen met in elk deel een aantal marsmallows. Hoeveel
marsmallows zitten samen in de kop? De kinderen schrijven de som en het antwoord op het
werkblad.

de opdrachten
Kleur het bedrag
De kinderen gaan winterkleding kopen. Elk prijskaartje heeft een kleur. Op het werkblad kleuren de
kinderen in dezelfde kleur het bedrag dat zij moeten betalen om het product te kopen.
Van klein naar groot
Op de slides staan vier sneeuwpoppen met cijfers op hun buik. De sneeuwpoppen staan door elkaar.
Op het werkblad zet de leerling de vier cijfers op volgorde van klein naar groot. De cijfers worden in
sneeuwballen geschreven.
Hoeveel? Kleur
Op de slide worden 5 soorten winterkleding afgebeeld. De leerling telt het aantal stukken en
verwerkt deze in de staafdiagram op het werkblad.

