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Pakjes stapelen

Doel
Meten (vergelijken van lengte)

Materiaal
•  6 lege dozen van verschillende grootte 

(schoenendozen en dozen van de 
supermarkt)

•  inpakpapier (Sinterklaas)
•  kleine ‘cadeautjes’ om in de dozen te 

stoppen, bijvoorbeeld: een paar pepernoten, 
een tekening, Raai de Kraai, een boekje over 
Sinterklaas

Voorbereiding
•  Pak de dozen vooraf in zodat het pakjes 

worden. Zorg dat in elke doos een ‘cadeautje’ 
zit. 

1. De kinderen vergelijken de pakjes. 
 -  Leg een pakje in de kring (een pakje 

van de middelste grootte). Laat een kind 
een ander pakje pakken en het ernaast 
leggen. Welk pakje is groter? Welk pakje 
is kleiner?

 - Herhaal dit met de andere pakjes. 

2. De kinderen stapelen de pakjes. 
 -  Vraag één kind om in de kring te gaan 

staan, zet een doos naast het kind. Wat 
is groter? Stapel een tweede doos op de 
eerste doos. En nu? Ga net zolang door 
totdat de stapel hoger is dan het kind.

 - Herhaal dit met enkele andere kinderen.
 -  Herhaal dit met andere voorwerpen uit de 

klas. Bijvoorbeeld: een stoeltje. Laat de 
kinderen met de pakjes een stapel maken 
die groter is dan het stoeltje.

3. De kinderen pakken de pakjes uit.
 -  Vraag een kind om één pakje te pakken. 

Schud ermee. Hoor je iets? Wat zou erin 
zitten?

 -  Laat het kind het pakje uitpakken. 
Benoem het ‘cadeautje’. 

 -  Doe dit op dezelfde manier met de andere 
pakjes. 

4.  De kinderen kiezen ‘cadeautjes’ voor in de 
pakjes. 

 -  De dozen zijn nu leeg. Pak één doos. Pas 
ik in de doos? Wat past er wel in? Laat de 
kinderen zelf een voorwerp zoeken dat in 
de doos past.  

 -  Doe datzelfde met de andere dozen: zoek 
bij elke doos een ‘cadeautje’ dat erin 
past.

 -  Doe dit op dezelfde manier met de andere 
pakjes. 


