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TELLEN TOT 6LES 2
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hoeveel?

LES 5HOEVEELHEDEN TOT 6 BENOEMEN

  .....................  .....................   .....................   .....................   .....................
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HOEVEELHEDEN TOT 6 VORMENLES 6
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LES 7/8LENGTES VERGELIJKEN EN CLASSIFICEREN

kleur de hoogste ladder groen.

kleur de kleinste fi ets rood.

kleur de blokken die even lang zijn blauw.

kleur de smalste weg paars.

kleur de langste slang.

kleur de dikste bal.
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LENGTES VERGELIJKEN EN CLASSIFICERENLES 7/8
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zet de reeksen voort. 

PATRONEN HERKENNEN EN VERDERZETTEN LES 9

teken verder. 

ontwerp zelf mooie kralenkettingen.
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LES 10 HOEVEELHEDEN VERGELIJKEN

In het kabouterdorp aan de rand van het bos wonen de kabouters gezellig 
bij elkaar. 
Maar vandaag is het er niet zo gezellig. Kabouter Roodmuts, kabouter 
Paarsmuts en kabouter Groenmuts hebben alledrie vreselijk opgeschept 
dat ze zo’n groot huis hebben. Nu hebben ze ruzie. Ze vinden alledrie dat 
ze het grootste huis hebben. Dat kan natuurlijk niet!
Welk huisje is het grootst?

Als het voor alle kabouters duidelijk is welk huis het grootst is, wordt er 
in het kabouterdorp een nieuw dorpshuis gebouwd. Daar kunnen alle 
kabouters samenkomen om te feesten. 
Wie heeft een leuk idee voor een groot dorpshuis?
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LES 11PLAATS- EN POSITIEBEPALING

wie zie je waar?
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LES 11 PLAATS- EN POSITIEBEPALING



13

LES 11PLAATS- EN POSITIEBEPALING

kleur de twee even 
lange treintjes.

kleur de kleinste 
toren.

kleur alle ramen op de 
benedenverdieping.

kleur het kortste 
potlood.

kleur het glas dat 
bijna leeg is.

wat voor de peer ligt, 
kleur je bruin.
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trek lijntjes en kleur het hokje waar er meer zijn. 

LES 12
SCHEMATISCH VOORGESTELDE 

HOEVEELHEDEN TOT 6 VERGELIJKEN

★★ ★
★★

trek lijntjes en kleur het hokje waar er minder zijn. 

kleur in elk groepje evenveel dieren. 

kleur meer peren dan appels. 

doorstreep minder rondjes dan vier.

kruis aan waar er evenveel zijn. 
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teken er evenveel naast. 

HOEVEELHEDEN TOT 6 VERGELIJKEN: 
ÉÉN MEER EN ÉÉN MINDER LES 14

kleur het hokje waar er één meer is. 

teken er één meer naast. 

kleur het hokje waar er één minder is. 

teken er één minder naast. 
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zet de patronen verder. 

LES 15 PATRONEN HERKENNEN EN VOORTZETTEN

maak nu zelf een mooie kralenketting. 

maak zelf mooie patroontjes in deze ballen. 
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LES 16RICHTING VAN BEWEGING



18

LES 19 RICHTING VAN BEWEGING
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trek een kring rond het tweede kind. 

RANGORDE TOT 6 LES 20

trek een kring rond het middelste 
potlood.

kleur de eerste boom. 

kleur de vijfde auto. trek een kring rond de voorlaatste 
kabouter.

kleur het kuiken dat achteraan 
loopt. 

trek een kring rond de derde vis.

kleur het rondje dat vooraan staat. een blokje is zwart. 
kleur het volgende blokje.

trek een streep door het laatste popje. 

kleur of trek een kring. 
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kijk, tel en kleur het passende aantal vakjes. 

HERHALINGLES 21/22

één meer één minder

waar zijn er meer dan op de tekening? 
zet een kruisje in het vakje.

waar zijn er minder dan op de tekening? 
zet een kruisje in het vakje.

teken er één meer of één minder. 

G
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kijk en kleur. 

LES 21/22HERHALING

 kleur het lichtste zakje het pakje dat zwaarder is,  kleur de volle fl es.
 blauw. kleur je groen.

 deze fl es is half gevuld  in het eerste glas zit  de laatste bokaal is bijna 
 met vruchtensap. kleur  limonade. het is bijna vol.  leeg. kleur blauw.
 oranje. kleur geel.

MMR

welke kinderen staan van klein naar groot? 
omkring de juiste rij. 

teken hier iets dat groter en zwaarder is dan deze auto. 

wat is het zwaarst? 
kleur het. 

wat is het lichtst? 
kleur het. 
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HERHALINGLES 21/22

kleur de pijlen.

MK

kleur de pijl die naar links wijst groen, de pijl die naar boven wijst geel.

 kleur het kortste blok. kleur de touwen die  kleur het kind met de 
  even lang zijn. langste benen.

teken onder de schommel een 
bloem.
teken tegen de boom een 
ladder.
boven de boom vliegt een vogel.
naast de ladder staat een mand.

teken eerst een huis en dan 
een boom. teken daartussen 
een bal. 

kleur de eerste eend blauw. 
kleur de laatste eend groen. 
kleur de eend die precies in 
het midden loopt geel.

kijk en kleur. 

teken. teken. 

kleur. 


