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Uitleg spel:
Benodigdheden: dobbelsteen, pionnen
Dit spel kan gespeeld worden in tweetallen, drietallen of viertallen.
Speler 1 begint met dobbelen. De speler verplaatst de pion het aantal plaatsen
dat gegooid is met de dobbelsteen. De speler pakt een kaartje van de stapel.
Hij/zij rekent de som op het kaartje uit en bespreekt de som eventueel met de
medespelers.
Komt de speler op een:
- gieter: groeien - 1 plaats vooruit
- koe: koeien oversteken - 1 beurt wachten
- bijennest: terugrennen - 2 plaatsen terug
- kuikentje: kuiken komt uit ei - 1 beurt wachten
Na de beurt van speler 1 is speler 2 aan de beurt.
Wie is het eerste bij de finish?
Veel plezier met dit spel!
Op zoek naar meer leuke lesmaterialen?
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Sommenkaartjes
groep 4-5

Bij een ijskraam worden ijsjes
van 3 euro verkocht. Meester
Jesper koopt er 30 voor alle
kinderen. Hoeveel moet hij
betalen?

Elke heeft 91 dropjes. Ze wil
aan haar vriendinnetjes ieder
10 dropjes geven. Hoeveel
vriendinnetjes kan ze 10
dropjes geven?

_______ euro

_______ vriendinnetjes

Gijs heeft 27 euro in zijn
spaarpot. Voor zijn verjaardag
krijgt hij 7 en 9 euro. Hij doet
alles in zijn spaarpot. Hoeveel
zit daar nu in?
_______ euro

Op 2 september begint de school
van Cas en Lea. Als ze precies 3
weken naar school zijn geweest
is er een groot afscheidsfeest
van een meester. Op hoeveel
september is dat feest?
_______ september

Een nachtje slapen op een
camping kost 12 euro. Ilse wil
graag 3 nachten blijven.
Hoeveel moet hij betalen?

Lotte koopt een ketting voor 45
euro, oorbellen voor 9 euro en
een ring voor 18 euro. Hoeveel
moet ze betalen?

_______ euro

_______ euro

Een kaartje voor de dierentuin
kost 9 euro. De vader van Mette
bestelt op internet 6 kaartjes
voor de hele familie. Hoeveel
euro moet hij betalen?

In een vakantiehuisje zijn 8
bedden. Die zijn eerlijk
verdeeld over 4 kamers.
Hoeveel bedden staan er in 1
kamer?

_______ euro

_______ bedden

Boer Janssen heeft 65 geiten.
Boer Lentelink heeft 100 geiten.
Hoeveel heeft boer Lentelink er
meer dan boer Janssen?

In de Jumbo is een aanbieding;
6 appels voor 2 euro. Hoeveel
moet je betalen voor 18
appels?

Bij een partijtje voetbal tussen
groep 4 en 5 staat het 16 - 14.
Hoeveel doelpunten zijn er
gemaakt?

______ geiten

_______ euro

_______ doelpunten
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Welk getal ligt het dichtst
bij 100? Kies uit: 97, 96,
102 of 105.
_______

Sommenkaartjes
groep 4-5

Jasper koopt 5 trossen bananen.
Aan iedere tros zitten 7
bananen. Hoeveel bananen
heeft hij gekocht?

In de klas van Lonneke zitten 30
kinderen. Ze zitten in 5 even
grote groepjes. Hoeveel
kinderen zitten er in elk groepje?

_______ bananen

_______ kinderen

Robine verkoopt 55 narcissen.
Ze maakt bosjes van 10.
Hoeveel bosjes kan ze maken?

Bij een ijskraam worden ijsjes van
3 euro verkocht. Meester Merijn
koopt er 30 voor alle kinderen.
Hoeveel moet hij betalen?

Om half 4 gaat Valentijn een spel
doen op de computer. Om half 5
stopt hij ermee. Hoe lang heeft hij
gespeeld?

_______ euro

_______ uur

_______ bosjes

Mike heeft 400 voetbalplaatjes.
Hij geeft er 35 weg aan zijn
broertje. Hoeveel houdt hij er
over?
_______ voetbalplaatjes

Meester Nick heeft 28 spekjes.
Deze wil hij eerlijk verdelen over
4 kinderen. Hoeveel spekjes
krijgt ieder kind?
_______ spekjes

Lola, Naud, en Ninthe verdelen
samen 60 euro. Hoeveel euro
krijgt ieder?
_______ euro

Voor een goed doel spaart Pleun
lege flessen. Ze heeft 300
colaflessen, 200 sinasflessen en
200 cassisflessen. Hoeveel
flessen heeft ze bij elkaar?

Timmerman Martijn maakt
tuinbankjes. Voor ieder bankje
heeft hij 8 schroeven nodig.
Voor een bestelling moet hij er
7 maken. Hoeveel schroeven
heeft hij hiervoor nodig?

_______ flessen

_______ schroeven

Tobias weegt 41 kilo. Yfke
weegt 39 kilo. Hoeveel kilo
wegen ze samen?
________ kilo

Imke koopt een potje lijm voor
75 cent. Ze geeft 4 munten
van 10 cent en betaalt de rest
met munten van 5 cent.
Hoeveel munten van 5 cent
geeft ze?
_______ munten van 5 cent
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Sommenkaartjes
groep 4-5

Jasper koopt 5 trossen bananen.
Aan iedere tros zitten 7
bananen. Hoeveel bananen
heeft hij gekocht?
_______ bananen

Voordat Lieke aan een fietstocht
begint staat de kilometerteller op
68 kilometer. Aan het einde van
de dag staat de kilometerteller op
112 kilometer. Hoeveel kilometer
heeft Lieke gefietst?
_______ kilometer

Lucas spaart munten van 50
eurocent. Hij heeft al voor 50
euro aan die munten. Hoeveel
munten heeft hij?
_______ munten

De kippen van boer Aaron
hebben 230 eieren gelegd. De
boer verpakt ze in doosjes van
10. Hoeveel doosjes kan hij
vullen?

'Als we nog 3 voetballen
verkopen hebben we deze week
800 voetballen verkocht.' zegt
de verkoper. Hoeveel voetballen
zijn er tot nu toe verkocht?

Bryan is aan het darten. Hij gooit
een pijltje in de 17 punten, een
ander pijltje in de 19 punten en
het laatste pijltje in de 20 punten.
Hoeveel punten heeft hij gegooid?

_______ doosjes

_______ voetballen

_______ punten

Voor een spelletjesdag verdeelt
de juf de klas in groepjes van 4.
In de klas zitten 28 kinderen.
Hoeveel groepjes maakt de juf?
_______ groepjes

Lola koopt 12 pakken taartjes.
In ieder pak zitten 4 taartjes.
Hoeveel taartjes heeft ze
gekocht?
_______ taartjes

4 kinderen hebben samen een
briefje van 20 euro. Ze kopen er
alle 4 een kaartje van voor het
circus. Ze hebben precies
genoeg. Hoe duur was ieder
kaartje?

Marijke koopt 30 frikadellen. Er
zaten 5 frikadellen in een pak.
Hoeveel pakken kocht ze?
_______ pakken

_______ euro

Fenne, Bas en Sem
verdelen samen 75 euro.
Hoeveel euro krijgt ieder?
_______ euro
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De moeder van Noortje is 30
jaar ouder dan Noortje. Haar
moeder is 44 jaar. Hoe oud is
Noortje?
_______ jaar

