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Ontwikkelingsgebied
Voorbereidend rekenen

Organisatie
Hele groep

Doel
Opzeggen van de telrij tot 6

Materialen
Ballen in een bak of emmer
Grote doos

Voorbereiding
Zorg dat er een bak met ballen klaar staat. Er 
moeten voldoende ballen zijn om iedereen een 
bal te kunnen geven.
Zet de lege doos middenin de kring neer.

Startwoorden
Ballen – omhoog – naar beneden – rond - rollen

Basiswoorden
1,2,3,4,5,6, meeste - minste

Activiteit:
Stap 1 
Het meisje uit het boekje zat met het konijntje 
in het ballenbad. Ben je daar ook wel eens 
geweest? Wat kun je daar allemaal doen?

Stap 2 
Pak de bak met ballen. Laat de kinderen zien 
wat er in de bak zit. Pak een bal uit de bak en 
benoem de vorm: een bal is rond. Daardoor kan 
de bal rollen. Kijk maar. Je kunt ook gooien met 
een bal. Laat dat zien en benoem de woorden: 
ik gooi de bal omhoog en hij komt weer naar 
beneden.

Stap 3 
Geef nu elk kind een bal en laat ze de ballen 
door het lokaal rollen. Laat ze hier even mee 
bezig zijn. Roep dan de kinderen bij elkaar en 
zet de doos neer op zijn kant met de opening 
naar voren. Nu mogen de kinderen om de beurt 
een bal proberen in de doos te rollen. Tel daarbij 
telkens mee: Jij mag de bal in de doos rollen: 
dat is één, nu mag jij, dat is twee, …
Hoeveel ballen komen in de doos en hoeveel 
ernaast? Tel deze ballen samen met de 
kinderen. Zijn de meeste ballen in de doos 
terechtgekomen of ernaast?

Stap 4 
Nu gaan we de doos rechtop zetten en proberen 
om de ballen erin te gooien.
Tel weer eerst mee met de kinderen die gooien 
en bekijk daarna hoeveel ballen in of naast de 
doos zijn gegooid.

Stap 5 
Kleur de ballen op het werkblad.

Extra activiteit voor peuters

Ballen in het ballenbad
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