
De drie Beren Familie

Tellen–sorteren–rekenen met plezier

Inhoud: 96 stuks

3 maten–3 gewichten–6 kleuren

Spel ideën

Op een rijtje zetten.
Neem 4 rode en 4 blauwe beren.
Maak met de beren een motief dat het kind kan namaken. Bijv. rode beer, rode beer,
blauwe beer,blauwe beer, rode beer,rode beer enz. Laat het kind nu deze rij
namaken. Draai nu het spel om en laat het kind een rij maken die u moet namaken.
Naarmate het kind beter wordt kunt u een derde en vierde kleur aan de rij toevoegen.
Herhaal dit spel met de grootte in plaats van de kleur.

Getallen verhaal.
Het drie Beren Familie tel-materiaal is perfect voor getallen verhalen, omdat de
kinderen zich snel met de beren identificeren. De verhalen met het beren tel-
materiaal moeten betrekking hebben tot de realiteit. Bijvoorbeeld: 5 beren zijn buiten
aan het spelen. Twee gaan naar binnen om een koekje te halen. Hoeveel beren zijn
buiten gebleven?

Nul Beren
Nul kan een moeilijk begrip zijn voor kleine kinderen.
Teken twee kringen op een blad papier. Laat nu het kind verschillende beren in een
van de kringen zetten. Laat de andere kring leeg. Wijs de kringen aan en zeg “ Hier 
hebben we twee sets. De ene set heeft drie beren. De andere set is leeg; we zeggen
de set heeft nul beren.
Wijs de set met nul beren aan.



Het “ drie Beren Familie” tel-materiaal is perfect om kleine kinderen het abstrakte
denken bij het rekenen bij te brengen. Dit leuk tel-materiaal is ook geschikt voor
fantasie spelletjes.

De activiteiten baseren op volgende getallen concept.
Sorteren
Paaren vormen
Optellen
Tellen
Schatten
Aftrekken
Memory
Motieven maken
Op een rijtje zetten

Sorteren naar kleur en grootte.
Sorteer de beren naar kleur. Voor kleinere kinderen wordt het aantal beren beperkt.
Naarmate het kind beter wordt, kan het aantal beren verhoogd worden.
Laat het kind sets samenstellen. Bijv. sorteer 5 rode en 3 blauwe beren uit. Gebruik
de woorden meer en minder om de sets te beschrijven. Herhaal dit spel met de
grootte van de beren.

Kleurenparade
Laat de kinderen alle beren van één zelfde kleur op een rij zetten, en maak een
kleurenparade. Gebruik hierbij de woorden eerste, tweede, derde enz. en de
woorden volgende en vorige.

Tellen
Maak een stel kaarten met de nummers 1 t/m 9. Laat het kind het juiste aantal beren
op elke kaart zetten. Gebruik hierbij de woorden meeste en minste. Vraag” Op welke 
kaarte staan het meeste beren? Op welke het minste?

Beren in de dierentuin
Voor dit spel heeft u 5 plastic bekers nodig. Schrijf de getallen 1 t/m 5 op de bodem
van de bekers en laat het kind het juiste aantal beren in elke “kooi” zetten. 
Variante: Maak tevens nog een gekleurde punt naast het nummer en laat het kind de
beren tellen en naar kleur sorteren.



Tel spel
Een spel voor 3 spelers. Plaats alle beren in het midden van de tafel. Om de beurt
dobbelen de spelers een aantal ogen en nemen het overeenkomstig aantal beren.
Het spel gaat zolang door totdat alle beren verdeeld zijn. Gewonnen heeft wie het
meeste beren verzameld heeft.

Schatten
Vraag het kind ,” Hoeveel beren denk je dat je met één hand kunt vasthouden?”. 
Herhaal het antwoord. Kijk dan hoeveel beren het kind werkelijk met één hand kan
vasthouden. Vergelijk het aantal. Gebruik de woorden meer en minder. Herhaal dit
spel met beide handen.

Memory
Voor dit spel zet u beren in vier verschillende kleuren op een rij. Laat het kind de
beren bekijken en dan de ogen dicht doen. Wanneer het kind de ogen gesloten heeft
neemt u een van de beren weg. Vraag het kind om zijn ogen weer open te doen en
laat het vertellen welke beer weggenomen werd.


