
Getallen, cijfers, 
hoeveelheden tot 10

Inhoud Kaart

1. Instaptoets 
 • Dit kan ik al. 1

2. Getallen herkennen 
 • Zet een rondje om de getallen. 2
 • Wat hoort hier niet bij? 3
 • Welke cijfers zijn gelijk? 4
 • Streep de fout geschreven cijfers door. 5

3. Aantallen bepalen, indeling hoeveelheid - getal 
 • Piratenschip - zoekplaat. 6
 • Hoeveel zie je ervan? 7
 • Teken de bijbehorende lichaamsdelen. 8
 • Kleur het goede aantal hokjes. 9
 • De trein is te lang! 10
 • Hoeveel zijn het er? 11
 • Boerderij - zoekplaat. 12
 • Hoeveel zie je er? 13
 • Tel de blokken. 14
 • Zet er een rondje om en bepaal het aantal. 15
 • Hoeveel vingers zie je? 16
 • Hoeveel eieren zitten er in de doos? 17

4. Indelen van de getallen 
 • Op welke plaats kom je binnen? 18
 • Vul het ontbrekende getal in. 19

5. Hoeveelheid en getallen vergelijken 
 • Wat is hier fout? 20
 • Wie heeft er meer? Paula of Tim? 21
 • Vergelijk de hoeveelheid. Vul < of > in. 22
 • Vergelijk het aantal. Vul < of > in. 23
 • Teken en vergelijk de aantallen. Vul < of > in. 24

6. Splitsen van de getallen 
 • Hoeveel zijn ervan? 25
 • Hoeveel stippen tel je? 26
 • Vul de ontbrekende stippen in. 27
 • Teken de ontbrekende kralen. 28
 • Hoeveel stippen heeft de dobbelsteen? 29
 • Vul het ontbrekende getal in. 30

7. Eindtoets 
 • Dit heb ik geleerd. Deel 1. 31
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