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rekenen

IN, BOVEN OF ONDER DE KERSTBOOM?
GROEP 1-2
LESDOEL
• De leerlingen oefenen met de ruimtelijke
begrippen onder, boven en in.
• De leerlingen oefenen met hun eigen positie
binnen een ruimte.

Inleiding
Ga met de klas het schoolplein op. Vertel een
verhaal van een hele grote dennenboom die
in het bos hebt zien staan. Weten ze wat een
dennenboom is? Het is een soort kerstboom,
maar zonder versiering. Het is dus een gewone
dennenboom waar de dennenappels in groeien,
de roodborstjes boven rond vliegen en waar
egeltjes onder wonen. Benadruk de ruimtelijke
begrippen in, boven en onder in je verhaal.

Kerndoel 23: De leerlingen leren wiskundetaal
gebruiken (ruimtelijke relaties).

INHOUD

Vertel dat je er wel een tekening van kunt
maken op het schoolplein om te laten zien hoe
groot deze dennenboom was. Teken op het
schoolplein een grote (kerst)dennenboom met
stoepkrijt (zorg dat zeker 1/3e van de leerlingen
in de boom kunnen staan).

Voorbereiding
Print het blad met de onderdelen die boven,
onder of in de kerstboom horen. Zorg dat je er
voldoende hebt voor alle leerlingen en knip er
kaartjes van.
Zorg voor twee stapeltjes:
• 1 stapel met dennenappels, egeltjes en
roodborstjes
• 1 stapel met cadeautjes, kerstballen en
sterren

Aan de slag
Leg uit dat je kaartjes hebt waarop
dennenappels, roodborstjes en egeltjes
staan. Weten ze nog waar deze horen?
De dennenappels groeien in de boom, de
roodborstjes vliegen boven de boom en de
egeltjes wonen onder de boom.
Deel nu de halve klas de kaartjes met deze
onderdelen uit en vraag ze op de juiste plek in,
boven of onder de dennenboom te gaan staan.
Controleer nu vanaf de zijlijn met de leerlingen
die geen kaartje hebben of dit ook goed gebeurd
is. Laat de leerlingen wisselen zodat iedereen
een keer geoefend heeft met de juiste plek
innemen. Neem de kaartjes hierna weer in.

BENODIGDE MATERIALEN
•
•

Stoepkrijt
Kaartjes (bijlage 1)
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Vertel dat je van deze mooie dennenboom
samen met de leerlingen een echte kerstboom
wil maken. Je introduceert nu kaartjes met
cadeautjes voor onder de boom, kerstballen
voor in de boom en sterren die boven de boom
aan de hemel staan voor het echte kerstgevoel.
Leg uit dat je het nu wel extra moeilijk gaat
maken en de kaartjes door elkaar gaat doen.
Deel nu alle kaartjes uit en herhaal nog even wat
de juiste positie bij de boom voor elk onderdeel
is. Laat nu alle leerlingen de juiste plek in de
boom innemen. Controleer een paar leerlingen
en herstel eventueel. Laat de leerlingen daarna
hun kaartje met iemand ruilen en herhaal het
nog een (paar) keer.

Tip! Op zoek naar differentiatie?
Tel het aantal cadeautjes of kerstballen
onder/in de boom. Vertel het onderdeel dat
je wilt tellen en laat de leerlingen die dit
kaartje hebben hun hand opsteken om het
tellen makkelijker te maken.

Reflectie
Verzamel alle kaartjes weer en kom terug op
de activiteit die je zojuist gedaan hebt. Wat
zou er allemaal nog meer in, boven of onder
de kerstboom kunnen? Hebben ze thuis een
kerstboom staan? Wat ligt daar onder en wat
hangt er allemaal in of hebben ze er zelfs iets
boven?
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Bijlage 1: Kaartjes
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