
Leuke ideetjes om met je kleuter te doen  

rond het thema wiskunde 

 
Bij wiskunde denken de meesten onder ons meteen aan optellen, aftrekken, 

delen, maaltafels,…  

 

Voor kleuters betekent wiskunde echter iets helemaal anders! Al spelend 

bezig zijn met getallen, tellen, begrippen als meer/minder/evenveel, 

geometrische figuren herkennen, patronen maken,…  

 

Overal om ons heen zijn er kansen om spelenderwijs wiskunde te oefenen met 

je kleuter. En meestal heb je er zelfs weinig of geen speciaal materiaal voor 

nodig!  

 

Hier volgen wat tips om op een makkelijke manier wiskunde te oefenen met 

je kleuter.  

Belangrijk tijdens deze activiteiten is dat je de wiskundige begrippen steeds 

duidelijk benoemt! 

 

 Laat je kleuter helpen tijdens het koken => neem eens 2 eitjes, snij de 

wortel in 3 stukken, doe er nog 1 suikerklontje bij of 1tje minder, in deze 

kom moet meer deeg dan in de andere, geef iedereen evenveel 

koekjes,… Maak als tussendoortje lekkere fruitspiesjes en laat je kleuter 

ze maken volgens een patroon: banaan, appel, kiwi, banaan, appel, 

kiwi,…  

 Samen opruimen: alle grote knuffels in deze doos, de kleine in de 

andere, de boekjes/puzzeldozen/gezelschapsspelletjes stapelen we 

van groot naar klein, auto’s sorteren van klein naar groot of groot naar 

klein, … 

 Neem een kleurplaat, geef de verschillende vakken een cijfer (tot max. 

6) en geef ieder cijfer een kleur. Laat je kleuter de kleurplaat inkleuren 

volgens de juiste code.  

 Samen gezelschapsspelletjes spelen biedt ook veel leerkansen rond 

wiskunde: stapjes tellen, kleuren, vormen,…  

 Enkele leerzame apps vind je op www.kleutersdigitaal.nl/apps/ Duid in 

het menu rekenen aan.  

 Ook op www.schooltv.nl vind je leerrijke filmpjes rond wiskunde. Je 

duidt de juiste leeftijd aan, kies een clip of aflevering die  je wil en kiest 

als vak rekenen en wiskunde. Hierna krijg je een selectie van gepaste 

filmpjes voor je kleuter.  

 Op pinterest kan je bij wiskunde voor kleuters hele leuke ideetjes 

vinden. https://www.pinterest.com  

 

 

Veel telplezier! Het kleuterteam  
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