
rekenen 

GETALBEELDENSPEL

voorbereidingstijd

10 minuten

Lestijd

25 minuten 

Lesdoel

De leerlingen oefenen met het aanwijzend 

tellen en oefenen met het herkennen van getal

beelden en de getalsymbolen 1 t/m 10. De 

leerlingen oefenen ook de begrippen eerste/

laatste/vooraan/achteraan.

Kerndoel 26: De leerlingen leren structuur en 

samenhang van aantallen en gehele getallen 

op hoofdlijnen te doorzien en er in praktische 

situaties mee te rekenen.

Inhoud

Voorbereiding 

Verzamel een heleboel kaartjes met getalbeel

den of print de bijlage (en lamineer wanneer je 

zeker weet dat je de kaartjes vaker gaat ge

bruiken). Verzamel 10 pionnen of andere grote 

voorwerpen die als ‘poppetjes’ op het spelbord 

kunnen dienen. Teken de rijen op het plein 

zoals in de bijlage is voorgedaan. Geen tegels, 

maar juist een groen plein? Mooi! Teken met 

een stok in het zand of in de aarde rijen zoals in 

de bijlage is voorgedaan. 

Inleiding

Neem een (grote) dobbelsteen mee naar buiten. 

Laat een leerling dobbelen en verzin er een be

weging bij. Zo laat je de leerlingen 3x springen, 

2x hinkelen of 5x de starjump doen. Tijdens de 

beweging tellen de leerlingen mee tot ze bij het 

juiste aantal zijn en er weer gegooid kan wor

den. Je kunt leerlingen ook mee laten denken 

over een nieuwe beweging. 

Bespreek dat de leerlingen straks een spel 

gaan doen om te oefenen met de getallen. Leg 

het spel uit (en doe het voor). 

Aan de slag

Aan het begin van elk rijtje staan pionnen. Ver

deel de leerlingen bijvoorbeeld in groepjes van 

3 of 4. Een stukje daarvandaan staat een bak 

met de getalkaarten. Een leerling pakt hieruit 

een kaart, telt hoeveel hierop staat en laat dit 

controleren bij de leerkracht of een andere aan

gewezen leerling. Weet hij/zij het getalbeeld 

goed te benoemen, dan zet hij/zij de pion één 

vakje vooruit. Vervolgens pakt het volgende 

leerling van het groepje weer een nieuw kaartje 

en gaat zo verder.

Tussendoor kan het spel worden stilgelegd om 

te kijken welke pion vooraan staat. Wie denken 

jullie dat er gaat winnen, wie daarna, wie zal er 

gaan verliezen. Behandel begrippen als eerste/

laatste/vooraan/achteraan/even ver. 

Nicole Boogmans

Benodigde materialen

• 1 dobbelsteen (eventueel een grote)

• Kaarten met getalbeelden

• 10 pionnen o.i.d. (je kunt ook de rode 

stippen uit het buitenlespakket gebrui

ken)

groep 1-2
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Reflectie
Het spel eindigt als een groepje het laatste  

vakje bereikt. Bekijk de situatie nog een keer. 

Wie is er nu als eerste aan de overkant geko

men? Wie is er tweede? Wie zijn er even ver?

getalbeeldenspel
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Werkblad 1

Getalbeelden 1

getalbeeldenspel
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Werkblad 2

Getalbeelden 2

getalbeeldenspel
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Werkblad 3

Getalbeelden 3

getalbeeldenspel
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Werkblad 4

Getalbeelden 4

getalbeeldenspel
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Werkblad 5

Getalbeelden 5

getalbeeldenspel
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Bijlage: spelbord

bak met getalbeeldkaartjes

leerkracht
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