Tip

45007 Boerderij

U kunt heel wat van deze
wiskundeactiviteiten uitbreiden
door de Large Farm Set te
combineren met andere dieren
in de bouwzone van de klas.

Vijf ideeën om kennis te maken met wiskunde
Leeftijd: 3-5 * Voor 2-4 kinderen

5 ideeën:
*

Moedig de kinderen aan om te leren tellen
*door
de boerderijdieren te gebruiken. Speel

*

aan om een stoet te maken en de
dieren in een bepaald patroon te
zetten. Het patroon kan eenvoudig
of ingewikkeld zijn, afhankelijk van de
leeftijd en vaardigheden van de kinderen.

Alle dieren zijn ontsnapt! Laat de
*kinderen
de boer helpen met het
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ve
– dieren sorteorenntwikkeling (wiskund
patronen ma , vormen bestude e)
ken en tellen
ren,
* Cognitiev
e
– behoeften eonngtwikkeling (wetens
chap)
dieren bestud edragingen van
eren
* Taalontw
ik
– gebruiken vakneling
beschrijvinge opeenvolgende
n, zoals“eers
t dit, dan da
t”

Spoor de kinderen aan om de dieren
te sorteren op basis van een of meerdere
kenmerken, en tel vervolgens hoeveel
dieren er in elke groep aanwezig zijn. U kunt
deze activiteit herhalen en de dieren sorteren
op basis van andere kenmerken (bv. aantal
poten, kleuren, waar ze leven, of wat ze eten).
Stimuleer de kinderen om te praten over
de dingen die een boer dagelijks doet. Laat
hen daarna deze dagelijkse taken in een
bepaalde volgorde plaatsen. Laat hen een
dag uit het leven van de boer naspelen, en
bespreek wat er ‘s morgens, ‘s middags en
‘s avonds gebeurt.

Meer
gelijksoortige
activiteiten
vindt u op

Leergebiede
n
* Cognitie

bouwen van omheiningen voor de
dieren. Vraag de kinderen na het
bouwen welke vormen de omheinde
stukken hebben. Laat de kinderen omheinde
stukken met een andere vorm maken.

een scenario waarbij de boer nieuwe dieren
naar de boerderij brengt. Laat de kinderen
tellen hoeveel dieren er in totaal zijn.
De boerderijdieren willen een
*optocht
houden. Moedig de kinderen

