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Doelstelling:
Het doel van Math box 4 is om kinderen van 3 tot 7 jaar te leren werken met twee belangrijke ontwikkelingsdoelen:
- kennis van begrippen die met grootte te maken hebben;
- voorwerpen op basis van een dergelijk begrip te ordenen.

Inhoud Math box 4:
- een kist met een deksel
- vier series voorwerpen opklimmend in lengte, dikte, hoogte of breedte. Elke serie bestaat uit 12 voorwerpen, de 
grootste en de kleinste zijn dubbel:
• lengte: 12 staven: de langste en kortste staaf zijn dubbel. Kleur: rood;
• dikte: 12 cilinders: de dikste en dunste cilinder zijn dubbel. Kleur: groen;
• hoogte: 12 blokken: het hoogste en laagste blok zijn dubbel. Kleur: blauw;
• breedte: 12 plankjes: het breedste en smalste plankje zijn dubbel. Kleur: geel
- een kistje met 8 kaartjes: 1 x lang-kort, 1 x kort-lang, 1 x dik-dun, 1 x dun-dik, 1 x hoog-laag, 1 x laag-hoog, 1 x 
breed-smal en 1 x smal-breed.

Werkwijze:
Het doel van Math box 4 is duidelijk, maar het kan op verschillende manieren bereikt worden. Het kan worden 
gebruikt als speelmateriaal, ontwikkelingsmateriaal en als leermateriaal. Er is in feite geen vaste volgorde. Er dient 
een balans te zijn tussen de mate waarin het kind zijn eigen keuzes maakt en de ondersteuning van de leerkracht. 
Zorg ervoor dat de kinderen het materiaal altijd met zorg hanteren. Het moet aantrekkelijk blijven voor kinderen en 
lang meegaan.

Tip: Alvorens de Math box 4 aan een groep kinderen aan te bieden, kan het van tevoren worden ingepakt of in 
een koffer worden gedaan om ze te verrassen.
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Speelmateriaal:
De kinderen kunnen vrij met het materiaal spelen en experimenteren. De gedachte achter Math box 4 is om 
reeksen van 1-10 te maken, die verschillen in grootte: dikte, lengte, hoogte en breedte. Dit geeft kinderen 
inzicht in begrippen die te maken hebben met grootte en series van 1-10. Jonge kinderen vinden het leuk om 
dingen op volgorde te leggen en dat te herhalen. De series van Math box 4 zijn heel geschikt voor deze spellen. 
Bovendien kunnen de kinderen de voorwerpen stapelen om series te maken en deze in de breedte te maken. De 
mogelijkheden zijn eindeloos.
Help de kinderen door samen met ze te spelen en door ze te laten zien hoe ze ermee kunnen spelen, of door een 
goed voorbeeld te geven. De leerkracht kan ook zijn of haar creatieve ideeën laten zien.

Ontwikkelingsmateriaal:
De kinderen kunnen het materiaal uit de kast halen en er zelf mee gaan spelen. Probeer zo min mogelijk adviezen 
te geven.

Help het kind indien nodig of wanneer het er om vraagt. Je kunt ze op de kenmerken wijzen die samenhangen 
met grootte, zoals even groot, even klein, groter, kleiner, grootste, kleinste en hoeveelheid. Later kun je wijzen 
op de patronen achter de reeksen.  Elke reeks van groot naar klein, of omgekeerd, heeft tien elementen. Let op 
het ‘even groot, even klein’-systeem in Math box 4: de blokken worden naast elkaar gelegd omdat ze geleidelijk 
groter (of kleiner) worden. De voorwerpen met andere kenmerken kunnen gebruikt worden om reeksen te maken 
gebaseerd op lengte, dikte en breedte. Benoem en controleer wat het kind heeft gedaan. Vraag het kind ook om 
hardop uit te spreken wat hij of zij doet of heeft gedaan.

- Laat het kind controleren of de blokken in de juiste volgorde liggen, d.w.z. dat de verschillen constant blijven. Als 
de kinderen met de voorwerpen voor lengte, hoogte en breedte spelen, dan kunnen ze een ‘buddy’ inschakelen. 
Deze ‘buddy’ is het kleinste voorwerp. Als de voorwerpen niet goed geordend zijn, dan past de ‘buddy’ niet in de 
reeks.

- Vraag het kind om naar andere voorwerpen te zoeken die erop lijken, zoals houten blokken, Lego, geometrische 
vormen, etc. Ook dagelijkse voorwerpen kunnen worden ingezet, zoals schoenen en handschoenen.

- Laat het kind naar voorwerpen zoeken die verschillen in grootte, zoals grote, middelgrote, en kleine stenen. Dat 
geldt ook voor andere voorwerpen, zoals eikels, kastanjes, sinaasappels, aardappels, takken, schoenen, dozen en 
potloden.

- Als het kind interesse toont, kan het ook de andere voorwerpen ordenen van groot naar klein. Het bijzondere aan 
de voorwerpen in Math box 4 is dat de verschillen constant blijven. Het is daarom gemakkelijk te zien welke groter, 
kleiner, hoger of lager zijn. Dit kan bij andere voorwerpen veel moeilijker zijn. Kijk maar eens naar bijgaande foto 
met schoenen en blokken. De reeks blokken geeft de volgorde aan. De oefening kan ook worden omgedraaid. Er 
staat dan een reeks schoenen en het kind zoekt er de reeks blokken bij. Dit biedt vele mogelijkheden.



- Leer de volgende begrippen: lang-kort, even lang-even kort, langer-langste, korter-kortste, dik-dun, even dik-
even dun, dikker-dikste, dunner-dunste, hoog-laag, even hoog-even laag, hoger-hoogste, lager-laagste, breed-
smal, even breed-even smal, breder-breedste en smaller-smalste.

Lang-kort
- Geef de langste en de kortste staaf aan het kind en benoem dat ze lang en kort zijn.
- Plaats de lange staaf hier en de korte staaf daar. Vraag het kind om de langste of de kortste staaf te geven.
- Vraag het kind om de begrippen te benoemen en dit te herhalen.

Even lang-even kort
- Geef de twee langste en twee kortste staven aan het kind.
- Leg een staaf die even lang is en een die even kort is neer.
- Vraag het kind om de begrippen lang, kort, even lang en even kort te gebruiken.

Langer-langste
- Leg 5, 7 of 10 staven voor het kind neer. Neem de kortste en laat het kind ontdekken dat de andere staven 
langer zijn. Pak een staaf die langer is en laat het kind weer experimenteren. Neem dan een staaf die nog langer 
is, enz.
- Zorg ervoor dat je de begrippen uitspreekt. Als er geen staaf is die langer is, dan is het de langste staaf.
- Vraag het kind om de begrippen te herhalen en te benoemen.
- Haal de langste staaf weg. Welke staaf is nu de langste? Herhaal dit een paar maal. Doe dit ook met de kortste 
staaf.

Korter-kortst
- Idem, maar begin met de langste staaf.

Samen spelen
Kinderen kunnen samen experimenteren met bovenstaande begrippen. Het ene kind legt voorwerpen neer en het 
andere kind vergelijkt en benoemt de begrippen. Draai de rollen ook om.

Benadruk de relaties tussen de begrippen
- Als de begrippen zoals langer-langste en korter-kortste geïntroduceerd worden, dan wordt het duidelijk dat deze 
begrippen relatief zijn ten opzichte van de andere. Je kunt de nadruk leggen op de vergelijkingen door een langere 
staaf te vervangen door een andere staaf die langer is: Is deze laatste ook langer? Je kunt hetzelfde doen met 
de kortere staven en de langste staaf. Haal nu de langste staaf weg. Doe hetzelfde met de kortste. Een enkele 
ervaring is voor het kind onvoldoende. Voor kinderen die met de begrippen oefenen en in staat zijn om ze actief te 
benoemen, is herhaling en introductie van variaties aan te raden.

Combinaties van begrippen gebruiken
- Vraag het kind om voorwerpen te sorteren naar lengte, dikte, hoogte en breedte. Vraag daarna om de begrippen 
te benoemen. Begin alleen met de staven en cilinders. Later kunnen ook de blokken en de plankjes gebruikt 
worden.
- Leg een korte staaf op tafel en vraag het kind om in de klas naar voorwerpen te zoeken die langer zijn. Doe 
hetzelfde met lang, even lang en even kort.
- Laat het kind de begrippen benoemen: deze is … (langer), … (korter), … (de langste), … (de kortste).
- Kinderen zoeken naar voorwerpen die in lengte verschillen. Kunnen zij de juiste begrippen bij de voorwerpen 
aangeven om ze te vergelijken?
- Doe hetzelfde met de cilinders, blokken en plankjes.
- Het kind kan nu zelf voorwerpen maken. Hij of zij kan bijvoorbeeld lange of korte staven gebruiken die gemaakt 
zijn van klei, stukjes draad, lange en korte strips (die de kinderen gemakkelijk zelf kunnen maken), rietjes, enz.
- Doe hetzelfde met dik-dun, hoog-laag en breed-smal.

Groottebegrippen1
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Korte reeks met grote verschillen
- Leg drie staven voor het kind neer, namelijk 1, 5 en 9, en orden deze staven van kort naar lang. Kan het kind dit 
ook?
- Leg de kortste staaf op tafel en vraag het kind om de serie af te maken. Doe hetzelfde met de langste staaf.
- Vraag het kind de reeks te beschrijven: van lang naar kort of van kort naar lang.
- Vraag het kind om de kaartjes naast de reeksen te leggen en laat het benoemen wat hij of zij doet. Wijs het kind 
de eerste keer de juiste richting.

Kleinere verschillen, met kaartjes
- Leg alle staven voor het kind neer en vraag hem of haar om een reeks te maken, eerst van kort naar lang en 
later ook van lang naar kort. Is het kind in staat om de kaartjes op de juiste plek naast de reeks neer te leggen?
- Leg de kaartjes neer en maak een reeks van kort naar lang en van lang naar kort, zoals op de kaartjes staat 
aangegeven.
- Kan het kind beschrijven wat hij of zij ziet?

Foute series maken en daarna corrigeren
- Laat het kind het constante verschil opzoeken en de reeks corrigeren.

Andere reeksen
Doe hetzelfde met de cilinders, blokken en plankjes. Probeer het juiste kaartje naast elke reeks neer te leggen.

Gebruik kaartjes om reeksen te maken
- Leg kaartjes neer zoals lang-kort, breed-smal en dik-dun en vraag het kind om deze reeksen te maken. Kan hij of 
zij de reeksen ook andersom neerleggen?

Reeksen combineren
- Lengte en dikte: leg de staven neer en vraag het kind om de bijpassende cilinders in dezelfde volgorde neer te 
leggen. Begin met gestructureerde reeksen, maar gebruik de staven later ook door elkaar.

Combinatie van drie of vier reeksen
In plaats van met twee reeksen, wordt er nu met drie of vier reeksen gespeeld.

Maak verticale reeksen
- Het kind stapelt de cilinders van dik naar dun (Kunnen ze dit ook doen van dun naar dik?). Welke andere 
voorwerpen kunnen gestapeld worden?
- Stapel nu de blokken naar hoogte.
- Doe nu hetzelfde met de plankjes.

Toepassing
- Zoek en maak reeksen met constante verschillen van lang-kort en kort-lang met andere materialen, zoals 
potloden, rietjes, papierrepen, draad of touw.
- Hetzelfde geldt voor dik-dun en dun-dik. Je zou bijvoorbeeld staven kunnen gebruiken die gemaakt zijn van klei, 
takken of stukjes touw.
- Speel hetzelfde spel met hoog-laag en laag-hoog. Je kunt hiervoor bijvoorbeeld Lego of andere blokken 
gebruiken.

Opdrachtkaartjes2



Variaties3
Er zijn nog veel meer variaties mogelijk. Hieronder geven we enkele voorbeelden. De voornoemde spellen kunnen 
ook als inspiratie dienen.

Samen spelen en leren
Kind 1 maakt een reeks met staven van kort naar lang. Kind 2 doet hetzelfde, maar dan met blokken van laag 
naar hoog. Kind 2 kan ook blokken van laag naar hoog, cilinders van dun naar dik of plankjes van smal naar 
breed gebruiken. Zijn de reeksen correct? Laat de kinderen nu de reeksen veranderen. Ze kunnen bijvoorbeeld 
de langste voorwerpen of die in het midden wegnemen. Daag de kinderen uit om de verwijderde voorwerpen 
weer in de reeksen terug te plaatsen. Als de kinderen gemakkelijk een reeks kunnen maken, dan kan de snelheid 
waarmee ze de opdracht moeten uitvoeren worden opgevoerd. Andere kinderen kunnen elke keer in hun handen 
klappen wanneer een voorwerp aan een reeks is toegevoegd. Als kinderen kunnen tellen, kunnen ze dit ook doen 
tijdens het klappen. Neem als laatste het zevende blok uit de reeks. Vraag kinderen om te onderzoeken wat de 
grootste en de kleinste voorwerpen zijn.

Wedstrijden
Vier kinderen zitten naast elkaar. Elk kind heeft tien voorwerpen met dezelfde vorm. Wie kan het snelst de serie 
van groot naar klein en omgekeerd maken? En wie kan het snelst de omgekeerde volgorde neerleggen? Haal 
nu bij elke reeks één voorwerp weg. Welk kind kan deze het snelst terugleggen? De tijd opnemen kan ook een 
spelelement zijn.

Combineer de kaartjes met Math box 6
Leg het lang-kort kaartje op tafel en leg er een kaartje met zes stippen bij uit de Math box 6 met zes stippen. 
Het kind legt nu zes staven van lang naar kort neer. Kinderen kunnen dit materiaal ook gebruiken om samen te 
spelen en te leren. Een kind legt een dik-dun kaartje neer en het cijfer 7. Daarna voert een ander kind de opdracht 
uit. Hetzelfde spel kan gespeeld worden met twee voorwerpen (breed-smal en een cijferkaartje, b.v. 10). Het 
andere kind kan dan proberen om tien plankjes van breed naar smal te ordenen. De kinderen kunnen samen hun 
antwoorden controleren. Kind 1 ‘leest’ de opdracht. Daarna controleren de kinderen samen of de opdracht goed is 
uitgevoerd.

Benoemen
De kaartjes zijn een goed middel om de activiteiten te benoemen. Je kunt ze niet alleen gebruiken om opdrachten 
aan kinderen te geven, maar ook om te controleren of de antwoorden goed zijn. Als kinderen samen spelen en 
leren, dan kunnen ze elkaar helpen bij de controle en de communicatie met elkaar.

Uitdagende opdrachten
We hebben gezien dat kinderen met behulp van de kaartjes reeksen kunnen maken, maar kunnen ze ook meer 
uitdagende reeksen maken? Bijvoorbeeld: Kinderen kunnen een reeks maken en vervolgens de voorwerpen in 
een andere volgorde op elkaar stapelen. Van blokken kun je een gewone trap maken, maar ook een wenteltrap. 
Dit is wat we noemen ‘creatieve structurering’, zoals architecten ook met verschillende vormen experimenteren.
Leg alle reeksen van groot naar klein op tafel. Neem een voorwerp uit een reeks, b.v. een cilinder. Zoek nu een 
blok, een plankje en een staaf op dezelfde plek als in deze reeks.  Met welke cilinder komen ze overeen? En met 
welke staaf? Speel hetzelfde spel, maar nu van klein naar groot. Neem het tweede en het zevende voorwerp 
uit elke reeks. Maak een reeks met de overgebleven voorwerpen. Zoek nu opnieuw het tweede en zevende 
voorwerp. Waar moet je op letten: de grootte van het voorwerp of de plek in de reeks? Als het grootste blok 10 
is, wat is dan het cijfer van het blok dat hierop volgt? Het juiste antwoord moet natuurlijk 9 zijn. Speel dit spel met 
verschillende reeksen.
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Leermateriaal:
De leerkracht leert het kind de kenmerken van het materiaal te onderscheiden en hoe het is geordend. Hij of zij 
kan groottebegrippen en reeksen bespreken. Dit laatste is vooral belangrijk voor kinderen die het moeilijk vinden 
om zelfstandig te werken en initiatief te nemen.

Ondersteuning: Laat zien hoe een activiteit gedaan kan worden, eventueel samen met een kind, en benoem wat 
het kind doet en wat je zelf doet (verbaliseren).

Leg de materialen voor het kind. Gebruik de juiste termen, hoewel het kind deze nog niet hoeft te kennen: “Dit is 
een reeks van lang naar kort. De reeks bestaat uit 10 voorwerpen.” Zorg ervoor dat het kind hetzelfde verschil kan 
zien tussen alle voorwerpen. “Is dit geen mooi trap? Kun je tellen hoeveel voorwerpen dit zijn?” Laat het kind je 
nadoen: “Kun je deze reeks maken?” Vergeet niet om te benoemen wat het kind doet: “Deze is hoog, deze is laag, 
en deze is nog lager. Laten we eens kijken of dit het juiste antwoord is. Denk je dat de voorwerpen in de goede 
volgorde liggen?”

Er zijn veel mogelijkheden. Herhaal de opdrachten en zorg voor variatie.
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