VOORBEREIDINGSTIJD
10 minuten
LESTIJD
45 minuten

Rekenen

RENNEND CIJFEREND REKENEN MET
(NATUURLIJKE) MATERIALEN
GROEP 7
LESDOEL

INHOUD

De leerlingen oefenen met kolomsgewijs
optellen (en evt. aftrekken) door grote getallen
uit te beelden in materialen.

Voorbereiding
Zet de opstelling alvast klaar (zie de
plattegrond). Zet de drie grote bakken op ruime
afstand van elkaar (ongeveer 4 meter), naast
elkaar op het plein. Trek achter de bakken een
streep met stoepkrijt op het plein of zet pionnen
neer. Dit wordt het startpunt. De leerlingen
rennen straks over het startpunt eerst langs de
bakken met materialen en daarna door naar
het rekenpunt. Als je met natuurlijke materialen
werkt, leg je geprinte bijlage 3 bij deze grote
bakken. Zet voor elk groepje van 4 leerlingen een
bakje of kommetje klaar op 15 meter vanaf het
startpunt. Leg er ook een potlood bij. Print de
sommenbladen en antwoordbladen uit.

Kerndoel 30: de leerlingen leren schriftelijk
optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en
delen volgens meer of minder verkorte
standaardprocedures

BENODIGDE MATERIALEN
• Stoepkrijt of pionnen
• Bijlage 1, 3x geprint
• 3 grote kommen, bakken of schalen
• Per groepje van 4 leerlingen één bakje
of kommetje
• Per groepje van 4 leerlingen één
werkblad met sommen waarbij
kolomsgewijs of cijferend moet
worden gerekend. Bijvoorbeeld van
sommenprinter.nl
• Per groepje van 4 leerlingen één
antwoordblad van diezelfde sommen
• Materialen om mee te rekenen
(natuurlijke materialen, MAB materialen
of geld), van elk 60.

Inleiding
Verzamel de leerlingen buiten en leg uit dat ze
vandaag gaan rekenen met materialen. Verdeel
dan zelf de materialen over de drie bakken, in
elke bak een andere soort.
Wil je rekenen met natuurlijke materialen, zoals
takjes, blaadjes en stenen? Geef dan eerst de
opdracht om deze materialen op/rond het plein
te verzamelen. Of laat hen dat thuis alvast doen
en meenemen naar school.
Zorg dat je in elk geval 10 van elke soort per
groepje leerlingen hebt. Dus, 6 groepjes van 4
leerlingen betekent 60 takjes, 60 blaadjes en 60
steentjes.
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Min. 15 meter
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Rekenpunt
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• Bakje
• Potloood

• Bakje
• Potloood

• Bakje
• Potloood

• Bakje
• Potloood

• Bakje
• Potloood

• Bakje
• Potloood

Bak met eenheden
(takjes, blokjes of
euro’s)

Min. 4 meter

Bak met tientallen
(blaadjes, staafjes of
briefjes van 10)

Min. 4 meter

Bak met honderdtallen (steentjes,

vierkanten of briefjes
van 100)

Startstreep

Leerlingen

Aan de slag
Verdeel de leerlingen in groepjes van 4. Leg uit
dat ze straks sommen gaan uitrekenen met deze
natuurlijke materialen in een estafettevorm. Bij
de natuurlijke materialen staat een takje voor
een losse, een blaadje voor een tiental en een
steentje voor een honderdtal. Het blad met de
sommen is het ‘estafettestokje’ dat ze door
moeten geven om de volgende leerling de beurt
te geven. Doe de opdracht voor door 4 leerlingen
te vragen één som voor te doen.

•

•
•

•

• De eerste leerling rent met het sommenblad
naar de bakken met natuurlijke materialen
en pakt daar het bovenste getal van de som
in materialen.
• Dezelfde leerling rent dan naar het rekenpunt
en legt de natuurlijke materialen in het eigen
kleine bakje.
• De leerling rent vervolgens weer terug en
geeft het sommenblad door aan de volgende
leerling.
• Nu pakt de tweede leerling de benodigde
materialen uit de grote bakken behorend
bij het tweede getal, rent ermee naar het

•

•
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rekenpunt en doet dit materiaal in het kleine
bakje erbij.
Het kan zijn dat er nu teveel van een soort
materiaal ligt, bijvoorbeeld 12 lossen. Deze
kan/moet je ruilen voor één tiental en twee
lossen.
In dat geval rent de leerling terug naar de
grote bakken om materiaal in te wisselen.
Wanneer de tweede leerling klaar is met zijn/
haar taak, geeft hij/zij het sommenblad aan
de derde leerling.
De derde leerling rent dan naar het rekenpunt. Deze leerling schrijft het antwoord
van de som op en kan daarbij het materiaal
gebruiken wat nog bij het rekenpunt ligt.
Hij/zij neemt dan het sommenblad én al het
materiaal mee terug, zodat het rekenpunt
leeg is en er aan een nieuwe som begonnen
kan worden.
Het sommenblad wordt aan de vierde leerling doorgegeven. Deze start nu met het pakken en neerleggen van het eerste getal. Door
het aantal van vier leerlingen per groepje
zullen de rollen automatisch wisselen.
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Tip!

Differentiatie: minsommen
Deze les kan ook met minsommen. De
werkwijze is hetzelfde, alleen nu rent de tweede
leerling direct al naar het rekenpunt en haalt
daar het tweede getal aan materialen weer úít
het bakje. Soms zal dit niet lukken, doordat je
tientallen voor lossen moet ruilen bijvoorbeeld.
In dat geval rent de leerling terug naar de grote
bakken om materiaal te ruilen tot het uitkomt.
De derde leerling rekent weer de som uit en
neemt alles mee terug naar het startpunt.

In de herfst zijn er veel natuurlijke
materialen beschikbaar: blaadjes vallen
van bomen, takjes breken af door de wind.
Maar, ook op andere momenten kun je deze
les doen door de materialen aan te passen.
Denk eens aan:
• Sinterklaas: kruidnoten, pepernoten en
taaitaai.
• Kerst: materialen om na afloop van
de les kerststukjes van te maken,
zoals dennentakjes en ander groen. Of
gebruik verschillende groottes (plastic)
kerstballen.
• Herfst: verschillende soorten
bloembollen, en daarna planten
natuurlijk!
• Voorjaar: verschillende soorten zaden.

Geef de leerlingen 15 tot 20 minuten de tijd om
het spel te spelen. Wie de meeste antwoorden
goed heeft aan het einde van de tijd, heeft
gewonnen.
Reflectie
Vraag de leerlingen hoe het maken van de
sommen ging. Wat was er lastig? Wat ging
goed? Wie moest er materialen ruilen of
inwisselen voor ander materiaal? Waarom was
dat nodig? Deel dan het antwoordblad van de
sommen uit en laat de leerlingen zelf nakijken.
Wie heeft er de meeste sommen goed? Wie
heeft er fouten gemaakt? Kunnen ze erachter
komen waar dit mis is gegaan?
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Bijlage 1

Een takje = één
losse of één
eenheid

Een blaadje = één

tiental

Een steentje = één
honderdtal
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