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Met getallen kun je rekenen. Maar je kunt er ook over nadenken! 

Deze getalkaartjes helpen je daarbij. Kies elke dag een ander getal 

en vul het op de kaartjes in. Neem nou het getal 64. Passen er 

64 mensen in jullie huis? En hoe kun je die dan het best verdelen? 

Wat is ongeveer 64 centimeter lang? Wat weegt 64 kilo? En als je 

64 jaar bent, wanneer ben je dan geboren? 

Zie je nou wel dat rekenen nooit saai is!

Zo werkt het

Variant 1

Getal van de dag

•  Kies elke dag een ‘getal van de dag’ van 1 tot 
en met 100. Hoe hoger de groep, hoe groter 
het getal.

•  Maak duo’s en geef elk duo een kaartje. De 
kinderen vullen het getal van de dag in en 
maken de opdracht. Of trek gedurende de 
dag enkele keren een kaartje en laat ze de 
opdracht maken.

•  Vervolgens schrijven, tekenen of plakken de 
kinderen de uitkomsten op een groot vel 
papier. Schrijf het getal in het midden en de 
oplossingen eromheen.

Variant 2

Kaartje van de dag

•  Het kan ook andersom: kies elke dag één 
kaartje.

•  Laat elk kind of duo een getal bedenken en 
opschrijven. De kinderen beantwoorden de 
vraag voor dat getal.

•  Of trek gedurende de dag enkele keren een 
getal, bijvoorbeeld met een bingomolen. 
De kinderen maken dezelfde opdracht, maar 
steeds met een ander getal.

Op jufenmeester.nl vind je een printversie 

van de getalkaartjes. Er is ook een lege versie, 

die je zelf kunt vullen met opdrachten.



Wat weegt 
ongeveer 

...
kilo?

Welke datum is 
het over

...
dagen?

Hoeveel taarten 
heb je ongeveer 
nodig als er 

...
mensen op je 

feestje komen?

Een temperatuur van 

...
 graden Celsius. 

Hoeveel graden Fah-
renheit is dat?

Ken je iemand die 
 
...

jaar oud is?
Wanneer ben je dan 

geboren?

Van welk eten 
kun jij er

...
op?

Wat kost 
(ongeveer) 

...
euro?

Stel je voor: 
er komen  

...
mensen in je huis.
Hoe kun je die het 

best verdelen?

Bedenk zoveel 
mogelijk 

keersommen met 
de uitkomst 

...

Als je ... 
kilometer moet 

lopen, hoe lang doe 
je daar dan over? 
En waar kun je dan 

terechtkomen?

Maak een zin van 
precies 

...
letters.

Wat is ongeveer 

...
centimeter lang?

Kun jij 

...
tellen op één 
been staan?

Bedenk een record- 
poging met het getal 

... :
Ik kan wel ...

keer ... 

Zeg het getal 

... 
in drie talen.




