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voorbereidingstijd
5-10 minuten
Lestijd
30 minuten 

LESDOEL
Aan het einde van de les kunnen de leerlingen 
de getallen van 2 dobbelstenen bij elkaar op-
tellen. 
Kerndoel 23: De leerlingen leren wiskundetaal 
gebruiken
Kerndoel 26: De leerlingen leren structuur en 
samenhang van aantallen, gehele getallen, 
kommagetallen, breuken, procenten en ver-
houdingen op hoofdlijnen te doorzien en er in 
praktische situaties mee te rekenen.

Inhoud
Voorbereiding 
Verzamel stoepkrijt, dobbelstenen en pionnen 
(bij onvoldoende pionnen kun je ervoor kiezen 
om de getallen tijdens het spel met krijt door  
te laten strepen).

Inleiding
Verdeel de klas in groepjes van maximaal 5 leer-
lingen. Laat de groepjes in rijen achter elkaar 
staan. Uit elk groepje schrijft een leerling de 
getallen 2 t/m 12 in een rij, afhankelijk van het 
niveau van de leerlingen kun je dit laten roule-
ren. 

Aan de slag
Als de getallen zijn opgeschreven, gaan alle 
leerlingen in de rij (voor de getallen) staan. De 
eerste leerling gooit met 2 dobbelstenen en telt 
de stippen bij elkaar op. Op de uitkomst van de 
som zet de leerling een pion (of streept dit ge-
tal door) en sluit aan in de rij. Vervolgens gooit 
de volgende leerling, telt op en zet de pion. Dit 
gaat door totdat op elk getal een pion staat. De 
groep die als eerste op elk getal een pion heeft, 
wint. 

Dit spel kun je meerdere keren herhalen.

Evy Kruisifikx

Benodigde materialen
• Stoepkrijt
• 2 dobbelstenen per groepje van  

5 leerlingen (het liefst grote dobbel-
stenen)

• 11 pionnen per groepje van 5 leerlingen

Tip! Voor de sterke rekenaars of hogere 
groepen kun je meer dobbelstenen toe-
voegen en de getallenreeks uitbreiden. Dit 
maakt de optelsom complexer. 

groep 1-2
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Reflectie
Geef elke leerling een stuk stoepkrijt en 2 
dobbel stenen. Laat de leerlingen dobbelen 
en het getal uitrekenen en opschrijven. Daag 
de leerlingen uit wie de meeste getallen kan 
uitrekenen. Tijdens deze activiteit heb je als 
leerkracht tijd om te zien welke leerling(en) 
moeite heeft met het optellen. Maak duo’s bij 
onvoldoende dobbelstenen of krijt.
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