Rekenkastje thema : Pasen
Tellen en getalbegrip:
Doel: Beheersen van het tellen met
sprongen.

Wegen en meten:
Doel: Begrippen zwaar en licht leren
kennen

Levi het Lieveheersbeestje:
Paashazen kunnen heel ver springen.
Leg een groot vel papier neer waarop
een weg getekend is van paaseieren.
Gebruik een paashaasje als pion. Gooi
met de dobbelsteen. Kun je in een keer
op de goede plek gaan staan? Of heb
je kleine sprongetjes nodig?
Begrippen, ordenen en verzamelingen:
Doel: Grote en kleine eieren bij elkaar
zoeken.

Bob de Bouwer en Wendy:
Het wegen van grote en kleine eieren.
Welke is zwaarder/lichter?
In de mand liggen allemaal verschillende
eieren van verschillende materialen. We
gaan de eieren wegen: welke is licht,
welke is zwaar? Kun je ze op de
goede volgorde leggen?
Vormen:
Doel: Ovaal aanleren

Grote en kleine kangoeroe:
Er staat een bak met allemaal
verschillende eieren erin. Wie kan grote
en kleine kangoeroe helpen met
sorteren? Hoe kunnen we sorteren? Op
kleur, grootte, gewicht, stippen, etc.

Barbapapa:
Een ei lijkt een beetje op een ovaal.
Wie kan beschrijven wat het verschil is
tussen een ovaal en een cirkel? Zie je
iets in de klas met de vorm van een
ovaal? Kun je een ovaal tekenen? Wat
kun je allemaal van een ovaal maken?
(Zie werkblad ovaal)

Kleuren:
Doel: Verschillende kleuren eieren.

Tijd:
Doel: Wanneer is het Pasen?

Elmer de olifant:
Verschillende kleuren van eieren
bekijken. De Paashaas heeft het druk
gehad. Leg een paar eieren in de kring
neer. Welke kleuren had de Paashaas
op het palet?

Sam de Schildpad:
Als het Pasen is, begint ook een nieuw
seizoen. Wie weet welk seizoen? Wat
hoort er allemaal bij de lente? In welke
maand is het Pasen? Hoe lang duurt
Pasen? Zijn we dan vrij of moeten we
naar school?

Ruimtelijke oriëntatie
Doel: Zoeken en vinden aan de hand
van foto’s:
Fotofrits:
Fotofrits heeft allemaal foto’s bij zich
waarop eieren staan die hij in de klas
of in de buurt heeft verstopt. Kijk
goed naar de foto’s. Wie herkent de
plek en kan de eieren terugvinden?
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