
LES CHIFFRES DE 1 – 12

 

AANBRENG 

- Vraag: qui sait compter de 0 à 10 ? Ondersteun met prenten.  Is dit echt (te) 

gemakkelijk ?  Probeer dan maar eens van 10 tot 0 te tellen 😊 

- https://www.youtube.com/watch?v=dhj9SqrIZqI.  Dit vinden de kinderen grappig 😊 

 

GAMMA AAN SPELLETJES 

 

A) CIJFERS IN VOLGORDE PRODUCEREN 

 

BALLONSPEL 

- Verdeel de spelers in ploegen van ongeveer vier/vijf spelers.  Elke ploeg vormt een 

kring door elkaar stevig bij de hand te nemen. Nu krijgt elke ploeg een ballon, die 

zo lang mogelijk in de buurt moet blijven. Hoofd, armen, voeten, knieën, andere 

lichaamsdelen… Alles bruikbaar om te voorkomen dat de ballon de grond raakt. 

Maar let op: de handen mogen niet worden losgelaten! Welke ploeg kan zijn ballon 

het langst in de lucht houden? 

https://www.youtube.com/watch?v=dhj9SqrIZqI


- Je kan ook individuele opdrachtjes geven: 

wie kan 20 X de ballon in de lucht tikken 

met…(been/vinger/hand/hoofd…)?  

wie kan …x springen met de ballon tussen zijn benen? 

wie kan …X de ballon naar elkaar gooien? 

zet jullie met de rug tegen elkaar en de ballon ertussen. Sta op 

je tenen. Wie kan er zo … tellen blijven staan? 

Hou je ballon om het langst in de lucht: het eerste groepje moet 

met de ruggen tegen elkaar blijven staan en armen in elkaar 

haken. Ze mogen de ballon met al hun lichaamsdelen aanraken 

(voeten,  hoofd, knieën…) Ondertussen telt de klas tot 40 maximum. 

 

DIZAINES  

- Tous les enfants sont debout en cercle. Ils comptent à tour de rôle de 1 à 10.  Celui 

qui dit le chiffre, accompagne la parole par le geste“1” ; il dit 1 et montre le chiffre 

1 avec son doigt, ainsi de suite...Celui qui prononce le chiffre dix doit s’asseoir … . 

Et puis , ils recommencent.  L’enfant qui  gagne est le dernier qui reste debout. 

- On peut aussi compter jusque 15, 20, … selon le niveau des enfants. 

 

TIENBAL 

- Twee ploegen staan verspreid in het veld.  

Het is de bedoeling dat een ploeg de bal 10 keer zonder onderbreking bij haar 

eigen spelers kan laten passeren, zonder dat de bal valt, of in de handen van de 

tegenpartij komt. Als speler B de bal van speler A opvangt, dan mag hij die niet 

terug naar A gooien. 

Er mag niet gelopen worden met de bal in de hand. Men mag ook niet de bal uit 

de handen slaan. Doorgeven is verboden.   

Als de bal valt of in de handen van de tegenpartij terechtkomt, dan herbegint het 

tellen vanaf nul. 

 

- Variaties : 

- De spelers van elke ploeg worden per twee aan elkaar gebonden. 



- Elke ploeg duidt één van haar spelers als joker aan. Bij "10" moet de bal door de 

joker opgevangen worden, zoniet herbegint het tellen vanaf nul. 

 

B) CIJFERS DOOR ELKAAR 

 

CIJFER-SPRINGEN 

- Teken 10 grote vakken op de grond met krijt.  Nummer ze van 1 t.e.m. 10.  

Vernoem een cijfer en kinderen lopen er asap naar toe.  Dit is het loop-

herkenninsspel.  Als je dit nog niet deed, bekijk dan zeker “algemeen / taalspelletjes 

om woordenschat in te oefenen” 

 

JETTE LES DÉS 

- Ga in een cirkel zitten en gooi om beurten met 2 of 3 

dobbelstenen, afhankelijk van niveau.  Om het 

hoogst.  Hoeveel heb je gegooid?  En ook een keertje 

om het laagst.  

 

DOBBELSTEEN-VERKLEED-EETSPEL 

- De kinderen zitten in een cirkel op de grond.  Op ongeveer 10 meter staat een bord 

met iets lekkers bv. chocolademuësli.  Ernaast liggen bestek en een aantal kleren. 

- De kinderen gooien om beurten met twee dobbelstenen.  Ze zeggen het aantal ogen 

luidop.  Als een kind “douze” gegooid heeft, mag die de kleren gaan aandoen en  

beginnen eten (mét vork en mes).  Dit kind mag blijven eten totdat er een ander 

kind “douze” gegooid heeft.  Als dàt het geval is, moet het etende kind 

ONMIDDELLIJK stoppen en snel de kleren uitdoen.  Deze moeten immers snel 

aangedaan worden door kind 2 zodat die snel kan beginnen smikkelen 😊.   

 

TROUVE TON PARTENAIRE 

- Geef elk kind één kaartje.  Elk kaartje zit twee keer in het spel.  Het zijn kaartjes 

met 3 cijfers op.  Je zoekt de persoon die dezelfde cijfers op zijn kaartje heeft, 

zonder het kaartje te tonen.  



- Maak kaartjes afhankelijk van het niveau. 

 

CIJFERDIEF 

- Twee spelers staan over elkaar met de handen op de rug.  Hang op hun rug een 

papiertje met een cijfer erop. De bedoeling is dat er twee spelers proberen het cijfer 

van de ander te lezen zonder dat ze hun eigen cijfer laten zien. Wie weet als eerste 

welk cijfer de andere heeft? 

 

JEU DU BÉRET 

- Een klassieker.  Zie ALGEMEEN/ TAALSPELLETJES om woordenschat in te oefenen”.  

Je laat een kindje van elke ploeg hun ploeggenoten nummeren.  Van 1 t.e.m. 10 of 

van 11 t.e.m. 20.  Maak op voorhand stickertjes met het cijfer/getal op, zodat er 

geen discussie is en de kinderen hun nummer ook niet kunnen vergeten.   

- Opgelet: kinderen van de kleuterklas kunnen nog geen cijfertjes lezen, teken 

daarom het aantal in stipjes op hun hand. 

 

LAPIN-CAROTTES 

- Zie algemeen/must-know-spelletjes 

 

  



HOGERE CIJFERS 

 

AANBRENG 

- De kinderen zitten in een kring.  Benoem kaartjes van 20 tot 30 en leg ze op de 

grond. Draai ze dan om.  Probeer ze met de groep terug te vinden:bvb.: ’Cherche 

le numéro trente!’. De aangeduide leerling draait een kaart om , we benoemen het 

cijfer. Is het juist dan mag hij het kaartje houden, anders draaien we het om en 

onthouden we welk cijfer er lag. Zo tot al de kaartjes omgedraaid zijn. 

- Doe dit vervolgens ook van 30 tot 40. 

 

GAMMA AAN SPELLETJES 

ZIE OOK SPELLETJES HIERBOVEN 

 

BAL – STOELEN 

2 kinderen mogen op een stoel gaan zitten.  Hun 

gezicht naar elkaar toegedraaid met een zekere 

afstand tussen hen.  Laat ze een bal naar elkaar 

gooien en tel de balwisselingen (leg uit: Jef, tu jettes 

le ballon, et toi Emile, tu attrapes le ballon.  Puis, 

Emile, tu jettes et toi Jef, tu attrapes”.  

Dan is het de beurt aan 2 andere kinderen 

 

TOUWTJE SPRINGEN 

- Hoeveel keer kan je springen 

in het grote touw?  We tellen 

tesamen. 

 

 

 



KNIKKERS 

- De kinderen spelen per twee: ze leggen één knikker op de grond wat verderop, ook 

leggen ze elk hun eigen knikker achter een startlijn. Om beurt proberen ze de 

knikker te raken die verderop ligt. Lukt dit, dan mogen ze de knikker die ze raakten 

in hun mandje leggen en een nieuwe knikker uit een knikkerpot nemen om verder 

te spelen. Nadien verzamel je alle kinderen in een kring en wordt er geteld hoeveel 

knikkers iedereen heeft verzameld. Dan tellen we de hoeveelheden van sommige 

mandjes samen. Verwoord tijdens het spelen ook al af en toe hoeveel knikkers ze 

al hebben of laat dit door de kinderen verwoorden. 

-  

NUMMERROOSTER 

- Maak eerst een tekening in het nummerrooster door nummers te verbinden. 

- Dicteer de nummers die verbonden moeten worden 

aan de kinderen.  Maak de kinderen duidelijk dat er 

een tekening tevoorschijn komt.  “Reliez le numéro 

(8) avec le numéro (13).”  Vraag wat de tekening 

voorstelt als ze af is. 

- Laat de kinderen de tekening inkleuren in hun 

favoriete kleur.  

- Variante:  geef de kinderen een nieuw cijferrooster 

en ook een tekening (op de juiste schaal) van een 

voorwerp waarvan de kinderen het Franse woord 

kennen.  Vraag de kinderen hun tekening ergens op 

het cijferrooster te leggen, terwijl de nummers nog 

zichtbaar zijn.  Kies één kind uit om de nummers te 

dicteren die de contouren van zijn/haar tekening 

vormen, terwijl de andere kinderen tekenen (zie 

vorige oefening).  Vraag de klas om tesamen de 

naam van het object te zeggen, als de tekening klaar is. 

 

MEESTER-SCHATTER 

- Zet 10 bordjes op tafel. Ze zijn genummerd van één tot en met 10. In elk bordje 

legt hij een hoeveelheid voorwerpen. Bijvoorbeeld 24 lucifers op het bordje nummer 



1, 19 muntjes op het bordje nummer 2, 37 rijstkorrels 

op het bordje nummer drie… Elke speler krijgt een vel 

papier en schrijft daarop de nummers van de bordjes 

en de geschatte hoeveelheid voorwerpen die op elke 

bordje ligt.  Per bordje krijgt de speler die het beste 

geschat heeft, een punt. Wie wordt Mr. schatter? 

- Voor gevorderden:  

- Bepaal vooraf een aantal vragen. Bv. Hoeveel beschuiten krijgt iemand in zijn 

mond? Hoelang duurt het om met de hele groep rond het lokaal te kruipen? Elke 

groep verwoordt zijn schatting en schrijft deze ook op.  Wanneer alle vragen zijn 

overlopen, voert men de opdrachten uit en kijkt men wie er telkens het dichtst bij 

zijn schatting zat. Deze wordt dan uitgeroepen tot „Meesterschatter‟.  

 

AU MAGASIN 

- De kinderen kiezen elk een voorwerp uit de klas. 

Ze krijgen een kaartje waar ze een getal naar 

keuze op schrijven: we verwoorden het om de 

uitspraak na te gaan. Ze kleven dit op het 

gekozen voorwerp ( met post-it). Al hun 

voorwerpen worden bij elkaar gezet en 

bevinden zich nu in onze winkel. Om beurt mag 

er iemand iets komen kopen. Hiervoor krijgen 

de kinderen elk een omslag met nep geld.  Duid 

een verkoper en een koper aan. De koper vraagt 

hoeveel iets kost: ‘combien ca coûte?’. 

-  

 

 

 

 


