
OPTELLEN MET SPRONGEN

VOORBEREIDINGSTIJD
15 minuten
LESTIJD
40 minuten

rekenen

GROEP 4

Timon Koster

BENODIGDE MATERIALEN
- Stoepkrijt
- Schrijfmateriaal
- Bijlage 1: Estafette sommenblad met 
hulplijn
- Bijlage 2: Estafette sommenblad
Pas de sommenbladen zo nodig aan aan de 
gekozen getallenlijn.

LESDOEL
De kinderen leren door middel van sprongetjes 
van 2, 5 en 10-tallen een som op te lossen.

BEGINSITUATIE
De kinderen kunnen optellen over het tiental. 

INHOUD
Opwarmer (5 minuten)
Verzamel in een kring. Schrijf op de grond de 
volgende som: 30+16=. Vraag aan de kinderen 
welke sprongen je nodig hebt om deze som op 
te lossen.  Denk hieraan tijdens de bespreking.
- Som omdraaien of niet
- Grote en/of kleine sprongen
- Uit het hoofd of met een hulpmiddel
- Splitsend rekenen

GETALLENRIJ (10 minuten)
Geef elk tweetal een stoepkrijt. Laat elk tweetal 
drie getallenlijnen tot 50 maken. Eén met 
sprongen van 2, met 5 en met 10.

Sommenestafette  (25 minuten)
Maak groepjes van ongeveer 3 kinderen en 
positioneer ze in rijtjes achter een lijn. Leg op 
minimaal 10 meter afstand van de lijn voor 
elk groepje een estafette sommenblad (met 
of zonder hulplijn) neer. Op uw signaal mag 
het eerste kind van elk rijtje naar het blad 
rennen om een som (naar keuze) op te lossen. 
Vervolgens rent het terug om het volgende kind 
aan te tikken en achter in de rij aan te sluiten. 
Vervolgens probeert het tweede kind in de rij 
een som van het blad op te lossen en zo verder. 
Het groepje dat als eerste alle sommen heeft 
opgelost is de winnaar.

TIP!
Deze les kan aangepast worden aan 
hogere groepen door grotere sprongen 
en langere getallenlijnen te gebruiken. 
Bijvoorbeeld een getallenlijn van 200 met 
sprongen van 1, 2, 5, 10, 20 en 50.



Bijlage 1: Estafette sommenblad met hulplijn
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12+12=

15+21=

19+12=

16+16=

10+9=

30+15=
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25+6=
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Bijlage 2: Estafette sommenblad


