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Opdrachten rekenkastje    Thema: vogels in de winter 

Meten en wegen 
 
Bob de bouwer en Wendy: 
Vogels hebben een heleboel veertjes. In dit 
laatje liggen ook veertjes. Zijn deze veren zwaar 
of licht? Hoe weet je dat? Misschien kan de 
leerkracht een weegschaal pakken en kunnen we 
zien of het klopt. Wat zou zwaarder zijn dan 
veren? Pak het maar eens en dan kijken we op 
de weegschaal of het klopt.  Kun je ook iets 
vinden dat lichter is? 
 

Kleuren 
 
Elmer: 
Welke kleuren hebben vogels allemaal? 
Kijk maar eens goed naar de woordkaarten met 
de plaatjes van de vogels erop. 
Als je een kleur hebt gevonden, kan de 
leerkracht dit op een vel papier tekenen en de 
kleur erbij zetten. 
Dit vel papier hangen we bij de vogelkijkhoek. 

Tellen en getalbegrip 
 
Levi het lieveheersbeestje: 
Veel/weinig: 
Wie kan in het potje veel vogelzaad doen? Wie 
kan in een ander potje weinig vogelzaad doen? 
Leg in de schaal eens veel veren neer? Wat zijn 
weinig veren? Leg eens neer? 
Hoeveel zou een roodborstje eten, denk je? Veel 
of weinig? En een kraai? Eet die meer? Waarom? 
Doe verschillende oefeningen met veel en 
weinig. 
 

Vormen 
 
Barbapapa: 
Cirkel: 
Een vetbol heeft een vorm. Wie weet hoe de 
vorm heet? Kun je in de klas meer dingen vinden 
met dezelfde vorm? Leg ze maar naast de vetbol 
neer. 
Ik heb hier logiblocs in de vorm van een cirkel. 
Om de beurt mogen kinderen vooraan komen en 
legt de leerkracht een cirkel achter het kind 
neer. Ieder kind mag voelen wat voor cirkel het 
is: groot of klein, dik of dun 

Tijd  
 
Sam de Schildpad: 
Vier jaargetijden: 
Wie weet welk jaargetijde het nu is?  Goed zo 
winter. Welke jaargetijden zijn er nog meer? 
De leerkracht legt vier vellen papier neer. Wat 
hoort er bij de zomer – herfst – winter – lente? 
Teken dat er bij. 

Sorteren en ordenen (hoepels gebruiken) 

 
Grote en kleine kangoeroe; 
Voorzetsels oefenen: 
Zet in het midden van de kring een voedertafel 
neer. Gebruik ook een vogelpopje.  De leerkracht 
zegt steeds wat er met de vogel gaat gebeuren. 
De vogel vliegt op de voederplank, de vogel 
vliegt onder de voederplank, de vogel zit tussen 
het vogelzaad etc. 
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Aanvullingen/klaarleggen bij de opdrachten: 

Meten en wegen: weegschaal en veren 

Tellen en getalbegrip: glazen potjes, vogelzaad, veren  

Tijd: vier tekenbladen en potloden of stiften 

Kleuren: Vel papier en kleurpotloden 

Vormen: Logiblocs: cirkel 

Sorteren en ordenen: voederplank en speelgoedvogel 


