
rekenac tiv ite it  u it  he t  anker  wonen
tij dbesteding:  30  m inuten

Een knus huisje
Met deze activiteit heb je – ook wanneer je niet met Schatkist werkt –
een kant-en-klare les die je op elk moment kunt inzetten in je groep. We 
werken met Pompom, het centrale karakter in Schatkist, maar je kunt hier 
heel eenvoudig een andere knuffel of klaspop voor in de plaats gebruiken.
De woordenlijst onder ‘Woordenschat’ bevat woorden die betekenisvol 
zijn voor dit anker. Ankers in Schatkist hebben een bepaald onderwerp 
(in dit geval ‘Wonen’) en bevatten een reeks activiteiten voor kleuters. 
Dankzij de indeling in niveaus (ster, maan, zon voor groep 1 en 2) krijg 
je een inschatting van de moeilijkheidsgraad van de woorden. In de 
praktijk lopen deze niveaus door elkaar, dus zorg dat de kinderen alle 
woorden krijgen aangeboden. 

Voorbereiding
Verzamel voldoende grote ‘tegels’ (vellen papier). Gebruik eventueel kranten-
papier of A3-vellen bij kleine kleden. Zorg in ieder geval voor één maat tegels. 
Stop de ‘tegels’ samen met het grootste kleed (opgevouwen) in een doos of 
kist. Zet Pompom of een andere klaspop erbij.

Introductie
Vertel aan de kinderen dat Pompom een brief heeft gekregen van oma. Daarin 
staat dat oma het heel gezellig zou vinden als Pompom in een klein huisje in 
haar achtertuin komt wonen. Een knus huisje dat even groot is als het kleed. 
Er mogen dan ook vriendjes komen logeren. Weet jij hoeveel vriendjes er in 
het knusse huisje passen?
Vouw het kleed uit. Wat vinden de kinderen van de grootte? Vinden jullie het 
klein of groot? Zullen we eens uitproberen of het groot genoeg is voor Pompom 
en een paar logeervriendjes? Leg Pompom op het hoekje van het kleed. Er is 
nog voldoende plaats! Laat de kinderen eerst voorspellen en onderzoek daarna 
hoeveel kinderen liggend op het kleed passen. Pak dan de vellen papier. 
Zouden deze vellen ook bij het kleine huisje horen? Wat kunnen we hiermee 
doen? Zullen we er een vloer mee maken? Hoeveel tegels hebben we nodig?
De kinderen doen eerst een voorspelling. Leg daarna de vellen papier netjes 
naast elkaar op het kleed. Het is niet erg als er ruimte overblijft. 
Tel daarbij samen hardop het aantal tegels. 
Hoeveel kinderen kunnen blijven slapen in een huis dat even groot is als het 
kleed? Hoeveel (hele) tegels hebben we nodig voor een huis dat even groot is 
als het kleed?

Kern
Pak de andere kleden. Laten we allemaal eens uitproberen hoe het is om in 
een klein, knus huis te wonen. Een huisje dat even groot is als jullie kleed! 
Leg de kleden verspreid door de ruimte en verdeel de kinderen in groepjes. 
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m at e r i a a l
• ‘tegels’ grote vellen papier 

(70 x 50 cm)
• rechthoekige picknick- en 

tafelkleden van verschillende 
groottes (1 voor elk groepje

• doos of kist

w o o r d e n s c h at

qs a 1
even groot
groot, groter, grootst
hoeveel
het kleed
klein, kleiner, kleinst
passen (erop)

qm a 1 qs a 2
het adres 
logeren
de vloer 

qz a 1 qm a 2
de tegel

qz a 2
knus
voorspellen



d i f f e r e n t i at i e

qs
12 Geef groepjes met kinderen 
met de ster-aanpak de kleinste 
kleden. Geef hen gerichte tips over 
hoe ze handig op het kleed kunnen 
gaan liggen tijdens het meten, 
bijvoorbeeld: Ga maar dicht tegen 
Stef aanliggen. Misschien past er
dan nog een ander kind naast. 

qz
12 Misschien blijft er een strook-
je ruimte over bij het betegelen van 
Pompoms kleed in de introductie. 
Betrek de kinderen bij het bedenken 
van een oplossing: misschien kunnen 
ze halve tegels gebruiken? Maak een 
groepje van kinderen met de zon-
aanpak. Geef dit groepje het groot-
ste kleed, zodat de kinderen worden 
uitgedaagd om grotere aantallen te 
tellen. Vraag aan de kinderen om 
voorspellingen te doen over het 
aantal kinderen of tegels dat op het 
kleed past.

Hoeveel kinderen kunnen er in jullie huis slapen? Bespreek na op welk kleed 
de meeste kinderen passen. Bespreek na afloop: Dit huis is het grootst. Daar 
passen de meeste kinderen in. 
Vervolgens onderzoeken de groepjes hoeveel tegels op hun vloer passen. 
Wissel gezamenlijk uit. Passen er in alle huisjes evenveel tegels? In welk huis 
passen de meeste tegels? Is dat huis ook het grootst? In welk huis passen 
de minste tegels? Ziet de vloer van dit huis er ook kleiner uit dan de grootste 
vloer? Leg de kleden in volgorde van groot naar klein. Zien de kinderen dat 
het benodigde aantal tegels groter wordt, naarmate de vloer groter wordt?

Afsluiting
Concludeer dat een klein huis heel fijn kan zijn om in te wonen, omdat het 
knus en gezellig is. Zou jij ook graag in een klein, knus huisje willen wonen? 
Waarom wel/niet?

Tips en verdiepig

Verwerking in de rekenhoek
Leg de kleden en de tegels in de rekenhoek. De kinderen onderzoeken hier Leg de kleden en de tegels in de rekenhoek. De kinderen onderzoeken hier 
nogmaals hoeveel kinderen op elk kleed passen. Ze doen dit nu niet alleen nogmaals hoeveel kinderen op elk kleed passen. Ze doen dit nu niet alleen 
liggend, maar ook zittend en staand. liggend, maar ook zittend en staand. 

Kleine kring
Maak groepjes van ongeveer zes kinderen. Zorg dat er meer kinderen in het Maak groepjes van ongeveer zes kinderen. Zorg dat er meer kinderen in het 
groepje zitten dan dat er op het kleed passen, zodat één kind het resultaat van groepje zitten dan dat er op het kleed passen, zodat één kind het resultaat van 
de meetactiviteit met liggende kinderen kan overzien en kan tellen. Spreek af de meetactiviteit met liggende kinderen kan overzien en kan tellen. Spreek af 
welk kind dit mag doen. welk kind dit mag doen. 
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d o e l e n
 a rekenen a meten a oppervlakte
 a meet met behulp van het eigen lichaam en vellen papier als betekenisvolle maat de oppervlakte van de 
vloer van een huisje (kleed) en kan het resultaat via tellen vaststellen.

 a rekenen a meten a oppervlakte
 a  gebruikt rekentaal (klein, kleiner,  kleinst; even groot; meer, meest; minder, minst;  groot, groter, 
grootst) bij het vergelijken van de oppervlakte van de kleden.

 a rekenen a meten a oppervlakte
 a kan de oppervlakte van kleden vergelijken en ordenen door ze op volgorde te leggen van groot naar klein.


