
Met 'ik leer rekenen' leren kinderen spelenderwijs tellen, optellen en 
minsommen maken. Alle sommen zijn zorgvuldig gekozen en sluiten aan 
bij de lesstof van een kind van 4 jaar. Het speciale cijfersysteem zorgt 
ervoor dat kinderen zelfstandig kunnen oefenen. 'Ik leer rekenen' bevat 
15 kaarten met 83 opdrachten op 6 verschillende niveaus: tellen, optellen, 
minsommen maken, cijfers herkennen, cijfers lezen en vermenigvuldigen. 
Alles netjes opgeborgen in een handige koffer. Met 'ik leer rekenen' oefen 
je vast thuis wat je straks op school leert!

• INHOUD
- 1 koffer
- 15 kaarten met tel- en rekenoefeningen
- 90 plastic blokjes met getallen en symbolen

• DE KOFFER

Het gele speelvlak kan ook zonder kaart gebruikt worden om zelf sommen 
te maken. Alle blokjes passen.
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• VOOR DE OUDERS
Deze handleiding is met name bedoeld voor de ouders, aangezien de 
kinderen in het begin enige begeleiding nodig hebben bij het uitzoeken 
van de kaarten en het begrijpen van de opdracht. Leg daarom eerst 
duidelijk uit wat de bedoeling is alvorens aan een kaart te beginnen. Als 
het kind de opdracht eenmaal begrijpt en heeft geoefend, kan het 
zelfstandig met de kaarten spelen. Zorg dat het kind alleen met die 
kaarten oefent die aansluiten bij de leeftijd en interesse van het kind. 
De nummering van de kaarten helpt daarbij.

• VOORDAT JE BEGINT   
De blokjes met getallen liggen op volgorde, met de blokjes met symbolen 
als laatste. Voor elk getal zijn er blokjes in verschillende kleuren; de 
symbolen hebben maar één kleur (paars).

De verschillende kleuren van de getallen hebben geen invloed op de 
uitkomst van de berekeningen.

Als je de blokjes omdraait, kun je het speciale, zelfcorrigerende 
spelsysteem zien. Door de kleur en de speciale achterkant van de blokjes 
past het alleen op de juiste plek.

• AAN DE SLAG!

Kies de kaart die je wilt spelen en leg hem op het gele speelvlak van het 
koffertje. De andere kaarten kun je voorlopig even opbergen in de ruimte 
eronder.

• DE KAARTEN

De volgorde van de kaarten is logisch opgebouwd en de kaarten lopen 
op in moeilijkheidsgraad. De eerste vijf kaarten zijn teloefeningen. 
Vervolgens worden de kaarten moeilijker en leert het kind stap voor stap 
rekenen. 

- Kaarten 1 t/m 5: We gaan tellen!

Kaart 1 en 2: ‘Tel de dieren’. Deze twee kaarten bevatten uitsluitend 
teloefeningen. Leg het juiste antwoord naast de oefening.

Kaart 3, 4 en 5: ‘Hoeveel van elk tel je er?’ Bij deze drie kaarten moet je 
heel goed kijken. Tel hoeveel voertuigen, etenswaren of vruchten je ziet.

- Kaarten 6 t/m 8: We gaan optellen!

Maak de optelsommen op elke kaart. Op kaart 6 ‘kledingstukken’ tel je 
het aantal links en het aantal rechts, en daarna tel je links en rechts bij 
elkaar op. Vervolgens leg je de blokjes met de bijbehorende symbolen 
en de uitkomst van de optelsom neer. Bij de kaarten 7 en 8 tel je eerst 
en daarna leg je de blokjes met getallen onder de plaatjes.

- Kaarten 9 en 10: We gaan minsommen maken!

Maak de minsommen op elke kaart. Bij iedere oefening tel je eerst het 
aantal links en het aantal rechts, en daarna trek je ze van elkaar af. 
Vervolgens leg je de blokjes met de bijbehorende symbolen en de 
uitkomst van de minsom neer.

- Kaart 11 en 12: ‘Welk getal ontbreekt?’ 

Gebruik je kennis van tellen, optellen en minsommen maken om de lege 
plekken in te vullen en de sommen op te lossen.

- Kaart 13 en 14: ‘Welk getal staat hier?’ 

Zoek het juiste blokje met het getal dat bij het woord hoort.

- Kaart 15: ‘Welk getal is het dubbele?’

Met deze kaart ga je voor het eerst vermenigvuldigen aan de hand van 
de tafel van 2.


