Rekenen met Boer Boris – productnummer KU20160022

Hier vind je een overzicht van de lesdoelen die worden aangeboden in
dit project. Houd er rekening mee dat je tijdens de uitvoering van de
lessen waarschijnlijk met méér doelen bezig zult zijn, voortkomend uit
spontane situaties ontstaan door interactie. Zo werkt het
kleuteronderwijs en hier is binnen projecten van Kleuteruniversiteit
ruimte voor.
Activiteit

Doel

Beschrijving doel

Startactiviteit

De kinderen:
- maken kennis met het verhaal.

Hoger of lager?

De kinderen:
- kennen de getallen van 1-10 (tot 25 (+)).
- kunnen aangeven of een getal hoger of lager is dan een
ander getal.

Haver voor het
paard

De kinderen:
- maken kennis met een balans.
- kennen de begrippen rondom wegen ((even) zwaar, (even)
licht, zwaarder, lichter).

Gooi-tel-bedek

De kinderen:
- herkennen de getalbeelden op een stippendobbelsteen.
- kunnen resultatief tellen.
- kunnen twee hoeveelheden bij elkaar optellen (+).

De goede
volgorde

De kinderen:
- kunnen voorwerpen en afbeeldingen ordenen op diverse
kenmerken.

Tien-velden

De kinderen kunnen:
- een hoeveelheid weergeven op een tien-veld.
- een hoeveelheid aanvullen tot tien.
- 14 weergeven als 10 en 4 (+).
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Activiteit

Doel

Beschrijving doel

Welk getal
ontbreekt?

De kinderen kennen:
- de volgorde van de telrij van 1-10 (1-20+).
- de buurgetallen van 1-10 (1-20+).

Welke stal?

De kinderen:
- kennen de kleuren rood, geel, groen, blauw, roze en grijs.
- kunnen voorwerpen ordenen op kleur.
- kunnen hoeveelheden tot 6 resultatief tellen en bij het juiste
getal neerleggen.

Tellen per
twee

De kinderen kunnen:
- de telrij tot 20 opzeggen in sprongen van twee.
- een hoeveelheid tellen in sprongen van twee (+).

Muizenhapjes

De kinderen kunnen:
- de basisvormen herkennen en benoemen (cirkel, vierkant,
driehoek, rechthoek).
- driedimensionale vormen herkennen en benoemen (bol/bal,
kubus, cilinder, kegel)(+).

Rekenen met
eierdozen

De kinderen:
- kunnen getallen van 1-10 (11-20+) weergeven met de juiste
hoeveelheid.
- zijn bekend met de begrippen ‘eentje meer’ en ‘eentje
minder’.
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