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We gaan allerlei dingen in de klas opmeten met spullen die voorhanden zijn
of met iets van ons lichaam.

Al snel komen de kinderen tot de conclusie dat dat helemaal niet eerlijk is.

24Klopt
niet,
19!

De klas
is 21

stappen
lang.

Mijn tafel
is 4

potloden!

Nee, 6
potloden



We nemen de kralensnoer van de koningin!
Die kralen zijn allemaal even groot, dus eerlijker om daarmee iets op te meten.

Omdat er maar één snoer is, zullen er nog meer gemaakt moeten worden.
In tweetallen gaan we aan de slag.

Welke
meetsnoer
is langer?

alleen
blauwe en
rode kralen

Om de
beurt

10

Steeds rood, wit,
blauw….

Net als de
Nederlandse vlag



De snoeren zijn klaar, nu kunnen we gaan meten.

34
kralen!

Jouw pols
is 18

kralen.



Tellen duurt zo wel heel lang, vooral als we grote
dingen op moeten meten.

Ik raak
steeds de
tel kwijt!

Hoeveel
kralen?

Het valt niet
mee om

zoveel kralen
te tellen!!!



Het is ook best handig met groepjes van 5.

Kan het misschien ook handiger?

Steeds een
groepje
van 10.

Dat doen wij ook!
Steeds 10 kralen

bij elkaar; dat telt
sneller!

Elke 10e

kraal
rood



Moeilijk om al verder dan 100 te tellen.
We pakken er even de getalwaardekaartjes bij.

Juf, mogen
we meten
hoe lang jij

bent?

...60, 70,
80, 90,

100,
10010????

10, 20, 30, 40,
50, 60, 70, 80,

90, 100,…..
…….????????



We maken een meetlijst van de hele groep.
We gaan elkaars gegevens opschrijven, controleren en vergelijken.



Huiswerkopdracht
We gaan papa’s, mama’s, broertjes en zusjes opmeten.

12
kralen!

Je voet
is 24

kralen.

Mijn voeten zijn 4
cm kleiner dan die

van mijn man!

111



We krijgen een meetstrook waarop kralen en centimeters naast elkaar te
zien zijn. Voortaan gaan we de centimeter gebruiken.



Grote mensen meten niet meer met kralen, we gaan op zoek
naar verschillende meetinstrumenten, waarmee we allerlei

dingen op gaan meten.

Precies 150
centimeter!!

26
centimeter!

Tussen de
43 en 44

centimeter.



Uiteindelijk wordt de lege getallenlijn geboren en krijgen we
steeds meer besef van de waarde van getallen.

Plof!!

55, zit
precies
tussen

50 en 60!
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