Rekentips
1. Tellen in combinatie met het verrichten van handelingen
Maak een spel van dagelijkse handelingen en klussen die moeten gebeuren. Dek samen de tafel
en bespreek wat er steeds nodig is. Hoeveel bestek leg je neer? En hoeveel borden heb je
nodig? Vouw samen iets moois van een servet.
Hang samen de was op. Het gebruiken van knijpers is direct een goede motorische oefening.
Sorteer kledingstukken bij elkaar en hang deze bij elkaar op.
2. Samenkoken
Kinderen leren veel door te doen. Betrek ze bij het koken. Zoek de benodigde ingrediënten bij
elkaar, bekijk hoeveelheden, weeg af, snijd samen en bespreek alle handelingen. Maak samen
een pizza en beleg deze. Hoeveel doe ik erop?
3. Op speurtocht in huis
Zoek samen spullen in huis en leg die neer van van groot-klein, dik-dun, hoog-laag.
4. Spelen met water
Houd een theefeestje en vul diverse maatbekers en bespreek. Welke is het volst? En welke het
leegst?
5. Hoera, het regent!
Zet op een regenachtige dag eens (maat)bekers op verschillende plekken in de tuin of balkon.
Schenk de bekers over in een maatbeker en schrijf steeds op hoeveel water er is opgevangen.
6. Windje, windje, waaien maar!
Maak een windmolen of een windzak. Zakje aan een touw of crêpepapier. Van welke kant komt
de wind? Maak samen een weer-dagboek.
7. Schatzoeken
Verstop een schat in huis en geef aanwijzingen. Maak eventueel een schatkaart zodat ze bezig
zijn met een plattegrond.
8. Bowlen met flessen
Vul lege flessen met water en neem een bal. Laat het kind de bal rollen en proberen zoveel
mogelijk flessen om te gooien. Vraag: hoeveel flessen heb je omgegooid? Wie heeft er meer /
minder / evenveel?
9. Vormen
Teken een vorm op een papiertje (cirkel, rechthoek, vierkant, driehoek). Ga met het papiertje in je
hand een rondje door het huis en zoek zoveel mogelijk vormen. Je kunt ook kinderen foto’s laten
maken van deze vormen met een tablet of een telefoon.
10. Voorzetsels Ga aan de slag met voorzetsels. Verstop je onder de tafel, achter de stoel,
naast de bank, etc.
11.Ready, set, go!
Wat kun je allemaal in één minuut doen? Kun je limonade in een minuut inschenken of een
boterham smeren? Lukt het een minuut te springen? Wat lukt er wel en wat niet?
12. Speelgoed sorteren (opruimen)
Zelf opruimen kan een leerzame activiteit zijn. Sorteer speelgoed op kleur, soort of vorm.

