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FICHE 1

Activiteit 4
Teluitstap

Doel De kleuters kunnen de afbeeldingen herkennen en de dingen tellen.

GO! De kleuters kunnen zonder aanwijzing vijf dingen correct tellen en daarna zeggen 
hoeveel er geteld zijn. WI-GET-5.3 

OVSG De kleuters kunnen een beperkte hoeveelheid resultatief tellen. DB-WI-GET-01-19

VVKBaO De kleuters kunnen zich concentreren op die zintuigen waarmee relevant informatie 
kan worden opgedaan. (53)

Materiaal - bijlage 3: fiches voor de kleuters
- klepmapje voor de fiche
- bijlage 4: invulfiche
- brood voor de dieren

Vooraf Ga op prospectie: wat is er dichtbij de school aanwezig zodat je er op wandelafstand 
naartoe kunt: een park, een boerderij, een bos … Vooral leuk als er ergens dieren 
aanwezig zijn, bijvoorbeeld eendjes.
Maar ook een grootwarenhuis is een ideale plaats om te tellen.
Kijk ook al eens wat er onderweg allemaal aanwezig is van op het werkblad. Maak 
desnoods een nieuw werkblad …
Kopieer de fiches voor de kleuters en lamineer ze eventueel.

Goed
om weten

Je kunt de fiches ook bij andere uitstappen gebruiken als de kleuters een eindje moe-
ten stappen om bij de locatie te komen, maakt dit het misschien wat aangenamer om 
te wandelen voor de kleuters.
Als je dit de eerste keer doet, beperk dan het aantal dingen op de fiche.
Je kunt de kleuters in groepjes van twee elk één ding laten onthouden waarop ze 
moeten letten. Als ze onderweg hun ‘ding’ zien, maken ze er jou attent op. 

Evaluatie Representeren 2
Verschillende afbeeldingen herkennen

Foto’s van één duidelijk voorwerp of personage herkennen
Afbeelding van vertrouwde personen, voorwerpen, handelingen … herkennen
Betekenis geven aan foto’s, afbeeldingen, pictogrammen, tekens
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4 Activiteit 4
Teluitstap

1 Introductie Je vertelt de kleuters dat je straks op uitstap gaat naar het park of het bos of de 
boerderij …
Je zegt dat ze tijdens het wandelen heel goed zullen moeten opletten en goed moe-
ten rondkijken.

2 Kern
bijlage 3 en 4
klepmapje

brood

2.1 ✱ Fiche
Je toont de kleuters de invulfiche. Daarop zien ze de afbeeldingen van voorwerpen, 
dieren … die ze onderweg kunnen tegenkomen. Je laat de kleuters de afbeeldingen 
benoemen en er iets over vertellen. Je zegt hen dat je telkens een streepje zult zet-
ten, als de kleuters iets tegenkomen onderweg wat op de fiche staat. Je geeft alle 
kleuters een kleinere (gelamineerde) fiche met alle afbeeldingen waar ze op moeten 
letten. Als ze er een zien, mogen ze roepen en dan zet jij een streepje.

2.2 ✱ Onderweg 
Je gaat met de kleuters op stap. Als de kleuters iets zien wat op hun fiche staat, 
roepen ze jou en vertellen wat ze zien. Je zet zelf een streepje of je duidt een kleuter 
aan die een streepje op de invulfiche mag zetten, naast de juiste afbeelding.
Afbeeldingen op de fiche:
een verkeerslicht, een witte deur, een winkel, een hond, een kat, een zebrapad, een 
rode brievenbus, een appartementsgebouw, een ouder met buggy, een kerk

2.3 ✱ Op de locatie
Eenmaal aangekomen ga je op zoek naar de dieren. Je geeft de kleuters de op-
dracht de dieren te tellen: Bijvoorbeeld: ‘Hoeveel eendjes zwemmen er in het water?’ 
‘Hoeveel eendjes hebben mooie kleuren?’ ‘Hoeveel eendjes zijn er bruin?’ ‘Hoeveel 
boterhammen hebben we mee voor de eenden?’ ‘Hoe gaan we dat verdelen?’ … Laat 
de kleuters zoeken naar oplossingen en die verwoorden! 
Ben je bijvoorbeeld in een groot warenhuis dan kun je het aantal kassa’s tellen met de 
kleuters, de kleuters een boodschappenlijstje laten bijeen zoeken voor het maken van 
pannenkoeken in de klas (1 fles melk, 6 eieren, 1 pak suiker, 10 plastic bordjes …).

2.4 ✱ Terug naar klas
Je zingt liedjes rond tellen zoals bijvoorbeeld ‘De rekensprong’ of het alom gekende 
zoals: ‘1,2,3,4,5,6,7. Zo gaat het goed, zo gaat het beter en nog een kilometer …’

3 Afsluiter Eenmaal terug in de klas dan tel je met de kleuters hoeveel streepjes er staan naast 
elke afbeelding. 
- We hebben 3 verkeerslichten gezien.
- We hebben 2 honden gezien.
- We hebben geen kerk gezien.
- …
De kleuters verwoorden waarvan er minst, meest, geen, minder, meer … zijn. 
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4 Activiteit 4
Teluitstap

Bijlage 3 fiches voor de kleuters
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Bijlage 4 invulfiche
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