
De hartjes-uitdaging 

Een leuke en lekkere opdracht. Je hebt hiervoor nodig een zakje met hartjes uit de winkel. 

 

 

Schatten en tellen: Hoeveel hartjes kun je in je hand houden? Deze opdracht kun je 

ook met paaseitjes doen: hoeveel paaseitjes passen er in je hand? 

 

 

Schatten en tellen: Bouw een toren van de hartjes. Hoeveel hartjes hoog kun je hem 

bouwen? Schatten is dat je zonder eerst te tellen zegt hoeveel iets is. Dus eerst 

zeggen, dan gaan bouwen en tellen. 

 

 

Schatten en wegen: Hoeveel hartjes wegen net zoveel als je knuffel, een klein boekje, 

of…..verzin zelf maar wat spulletjes die je hebt. Gebruik hierbij een weegschaal. Schrijf 

de twee getallen op. Hoeveel is het meer/minder? 

 

 

 

Schatten en diagram 1: Welke kleur komt het vaakst voor? Ga het weer eerst 

schatten of voorspellen en controleer het dan door ze in een diagram/tabel te 

schrijven of te leggen. 

 

 

Schatten en diagram 2: We gaan sorteren op twee kenmerken. Hartjes hebben een 

kleur én er staat een woordje op. Hoeveel verschillende hartjes zijn er dan? Maak er 

weer een diagram/tabel van. De juffen horen graag hoeveel verschillende er zijn! Dus 

stuur ons een berichtje! 

 

 

Kunstwerk maken: Leg mooie patronen met de hartjes. Je kunt ook gaan spiegelen. 

Plak eerst tape op de ondergrond en leg de hartjes gespiegeld neer. Ter controle kun 

je een spiegeltje gebruiken. 

 

 

Boter-kaas-eieren: Plak met (washi) tape een speelveld op de ondergrond. Uw kind 

kan dit ook! Elke speler mag 7 hartjes van één kleur kiezen. Speel het spelletje. Je kunt 

ook meer vakjes gaan plakken en 4-op-rij gaan spelen. 

 

 

Serie leggen: Dit kun je samen of alleen spelen. Leg een serie, bijvoorbeeld: 2 gele, 1 

rose, 3 witte enz. Je kunt ook op andere kenmerken gaan letten zoals tekst of gladde 

kant, kwart of een halve slag draaien, of andere materialen gebruiken zoals kleine 

blokjes 

 


