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FICHE 1

Activiteit 5
Van één twee drie tot tien! (versje)

Doel De kleuters kunnen na veel herhaling en spel een wat langer vers opzeggen.

GO! De kleuters kunnen met de vingers, de handen of een ander lichaamsdeel  korte 
rijmpjes, versjes en liedjes uitbeelden. MV-DRA-1.2

OVSG De kleuters kunnen eenvoudige versjes expressief verwoorden ondersteund door 
beweging of materialen. DB-MV-DRA-03-2

VVKBaO De kleuters kunnen langere versjes met ondersteuning expressief naar voren 
brengen. (42)

Materiaal - kaarten met de prenten van het versje

Vooraf Leg alles klaar.

Evaluatie Spreken 3
Liedjes en versjes actief meezeggen en meezingen

Lied en vers meezeggen in grote groep
Lied en vers meezeggen in kleine groep  
Alleen het versje zeggen of het liedje zingen
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5 Activiteit 5
Van één, twee, drie tot tien!

1 Introductie Alle kleuters zitten in de kring. Je vraagt een kleuter in het midden te komen staan. 
Je stelt de kleuters de vraag: ‘Hoeveel vriendjes staan er in het midden?’ De kleuters 
antwoorden: ‘Eén.’ Je vraagt nog een kleuter om erbij te komen staan. Je stelt de 
kleuters opnieuw de vraag hoeveel vriendjes er in het midden staan, de kleuters 
antwoorden. Je gaat zo verder tot er 10 vriendjes in het midden staan.

2 Kern
kaarten
bijlage 5

2.1 ✱ De prenten tellen
Je legt de prenten door elkaar op de grond of op een tafel. Een kleuter mag een prent 
komen kiezen en verwoorden wat hij op de prent ziet staan. Als de kleuter niet spon-
taan zegt hoeveel dieren hij ziet staan, vraag je de kleuter het aantal dieren te tellen. 
Nadien is het de beurt aan een andere kleuter om een prent te kiezen en erover te 
vertellen.

2.2 ✱ De prenten rangschikken
We kunnen nu alle prenten zien en alle dieren zijn geteld. Nu vraag je de kleuters de 
prenten in de juiste volgorde te leggen: van 1 dier tot en met 10 dieren. Je stimuleert 
de kleuters ondertussen te verwoorden:
‘Eén aap, twee beren, drie geiten, meer, minder …’

2.3 ✱ Aanbrengen van het versje
De prenten liggen in de juiste volgorde. Nu kun je starten met het opzeggen van het 
versje met behulp van de prenten.
Eén aapje in de slagroom
Twee beren vol met zeep
Drie geiten in een pudding
Vier zebra’s zonder streep
Vijf neushoorns met een feestneus
Zes wolven in de trein
En zeven dikke kikkers die snipverkouden zijn.
Acht zingende giraffen
Wel negen kangoeroes
En tien vrolijke muisjes
Die dansen met de poes
En zeg je vaak dit versje
Dan leer je bovendien
Eenvoudig alle cijfers
Van één twee drie tot tien!

De prenten geven het versje duidelijk weer, zolang je die gebruikt, hebben de kleu-
ters een flinke geheugensteun. Na veel herhaling, kun je de prenten stuk voor stuk 
weglaten.

3 Afsluiter Je deelt de tien prenten uit. De kleuters bekijken hun prent. De kleuter met één dier 
op zijn prent mag starten met het opzeggen van de eerste regel. De kleuter met 
twee dieren zegt de tweede regel en zo ga je verder tot en met de 10 vrolijke muis-
jes die dansen met de poes. Het allerlaatste stukje zeggen jullie allen samen: ‘En zeg 
je vaak dit versje, dan leer je bovendien, eenvoudig alle cijfers van één twee drie tot 
tien!’
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5 Activiteit 5
Van één, twee, drie tot tien!
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Bijlage 5 versje

Eén aapje in de slagroom
Twee beren vol met zeep
Drie geiten in een pudding
Vier zebra’s zonder streep
Vijf neushoorns met een feestneus
Zes wolven in de trein
En zeven dikke kikkers die snipverkouden zijn.
Acht zingende giraffen
Wel negen kangoeroes
En tien vrolijke muisjes
Die dansen met de poes
En zeg je vaak dit versje
Dan leer je bovendien
Eenvoudig alle cijfers
Van één twee drie tot tien!
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