
Thuis oefenen met kerst december (groep 1-2)  
Tellen en getalbegrip

Kerstballen eerlijk verdelen over de kerstbomen

Sorteren van klanken en letters

Kerstkaart maken
Zelf een briefje maken en knippen van papier

Download de kerstletterbladen

Deze opdracht wordt gebruikt voor het oefenen met begin- en 

eindklanken, letterherkenning en het zelf maken van woordjes.

Er kan een spel gespeeld worden en/of een zelfstandige 

werkopdracht. Lees de uitleg van het spel op bladzijde 6 

of de uitleg van de zelfstandig werkopdracht op bladzijde 7. 

Inzichtelijk Onderwijs

Download kerstwerkblad eerlijk verdelen
Wie met het thuiswerkaanbod van Sint gewerkt heeft, heeft vorige week al geoefend 
met eerlijk verdelen. Daar gaan we nu mee verder via het verdelen van kerstballen. 
- De kinderen schatten: Hoeveel kerstballen liggen er? 
- Daarna worden de kerstballen geteld. 
- Vervolgens worden de ballen eerlijk verdeel over de 2 bomen die naast de ballen 

staan. Dit kunnen de kinderen op 3 niveaus doen:
1. Maak gebruik van fiches, echte kerstballen of knip kleine kerstballetjes van 

papier. Nadat het kind de kerstballen heeft geteld wordt dit aantal kerstballen 
erbij gepakt. De echte ballen worden nu om en om verdeeld over de 2 bomen. 
Tel vervolgens de ballen en teken dit na in de boom.

2. Het kind heeft de concrete handeling niet meer nodig. Nu wordt om en om een 
kerstbal op het werkblad doorgestreept en in 1 van de kerstbomen geplaatst. 
Om en om tot de kerstballen op zijn. Bekijk instructiefilmpje

3. Het kind maakt gebruik van inzicht: Hij ziet 4 ballen staan en kan direct de 
aantallen overzien: “Beide kanten 2 ballen want 2+2=4” 

- Laat altijd controleren: Klopt het nu? De kinderen tellen de ballen in beide bomen 
om te controleren of ze alle ballen over de bomen hebben verdeeld.

- Hoeveel ballen zitten nu in elke boom?

Benodigdheden: Schaar, potloden, lijm,  groen vierkant karton/ papier, 
gekleurd A4 papier en restpapier.

De voorkant van de kaart: Knutsel een kerstboom
- Neem het groene vierkant. Vouw deze van punt naar punt, zodat er een driehoek ontstaat. 
- Vouw de driehoek weer open en knip over de vouwlijn, zodat er 2 driehoeken bestaan. 
- Leg 1 driehoek aan de kant. De andere driehoek wordt weer gevouwen.
- Vouw de driehoek van punt naar punt, waardoor er een kleinere driehoek ontstaat.
- Vouw deze driehoek open en knip de vouwlijn. 
- Er zijn nu weer 2 driehoeken ontstaan, maar dan kleiner. 
- Leg 1 driehoek aan de kant. De andere driehoek wordt weer gevouwen van punt naar punt.
- Herhaal deze stappen totdat er minimaal 4 driehoeken van verschillende maten zijn ontstaan. 
- Plak deze driehoeken op het A4 papier, zodat er een kerstboom ontstaat. 
- Versier de kerstboom met de potloden en het restpapier. Denk aan kerstballen, slingers, de piek en 

misschien liggen er ook wel cadeautjes onder de boom..?

De achterkant van de kaart: Schrijf een brief
- De kinderen bedenken voor wie zij de kaart maken. Denk na over de tekst: Wat wil je aan deze 

persoon vertellen?
- Laat uw kind zelf een verhaal ‘schrijven.’ Dit mogen prima onherkenbare schrijfkrabbels zijn! 
- Eindig het verhaal met een groet en de eigen naam. Is deze nog lastig? Schrijf de letters op een 

ander blad voor en laat de letters natekenen. 
- En nu de brief posten!    Er kan natuurlijk voor verschillende mensen een kaart gemaakt worden

Ballon 
hooghouden

Kerstboom bouwen met blokken
Maak met verschillende bouwmaterialen een kerstboom!

Hoe lang kun je de 

ballon in de lucht 

houden zonder de 

grond te raken?

Ook leuk: overslaan 

zonder de grond te 

raken…

https://www.inzichtelijkonderwijs.nl/wp-content/uploads/2021/12/Kerst-letterbladen.pdf
https://www.inzichtelijkonderwijs.nl/wp-content/uploads/2021/12/Kerstwerkblad-eerlijk-verdelen.pdf
https://www.inzichtelijkonderwijs.nl/wp-content/uploads/2021/12/kerst.mp4

