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Wisbordje en werkblad 
sommen maken

Het werkblad
Op het wisbordje is ruimte voor één
som. Wil je meer schrijfruimte?
Gebruik dan onderstaand werkblad. 

Het wisbordje
Op het wisbordje leggen de kinderen
pepernoten, blokjes of fiches in de
zakken. De fiches of blokjes stellen de
cadeautjes voor. De som die daarbij
hoort schrijven de kinderen eronder.
Tussen de zakken zitten hokjes om
rekentekens op te schrijven.
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Werkblad 3
Er is ook een variant met min. Gooi met de dobbelsteen. Haal zoveel zakken weg. Hoeveel
zakken blijven over? Wie heeft nog de meeste zakken? (groen). Wie het minst? (rood).
Tip: laat het aantal zakken wat weg moet wegstrepen. 

Werkbladen
sommen maken

Gooi allebei met één dobbelsteen. Vul
het aantal wat je hebt gegooid in het
lege vakje naast het plusteken. 
Bedenk hoeveel het samen is. Schrijf
het antwoord naast het =-teken. 

Werkblad 2
Speel dit spel in tweetallen.

Vergelijk de antwoorden:
Heb jij het meest? Kleur de cirkel met de
pepernoot groen in. 
Heb jij het minst? Kleur de cirkel dan rood.
Evenveel? Kleur het allebei groen.

Wie krijgt de meeste cirkels met
pepernoten groen?

Werkblad 1:
Gooi met twee dobbelstenen. Wat is het
samen? Zoek de zak met net zoveel
cadeautjes, pepernoten of
chocoladeletters. Schrijf de som op.
Probeer bij alle zakken een som te krijgen.  
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Spel
Erbij of eraf

Blokjes en/of fiches
Pion (per speler)
Dobbelsteen

Zet je pion op start. Pak alvast 5 blokjes. 
Gooi met de dobbelsteen. Ga net zoveel plekken vooruit. Kijk wat er staat:

Zie je het plusteken? Dan mag je net zoveel blokjes pakken als aangeven.
+3 betekent dat je 3 blokjes mag pakken. 
Kom je op het minteken? Lever net zoveel blokjes in. -2 betekent dat je 2
blokjes terug moet leggen.   

Kom je als eerste op of over de laatste tegel? Dan win je 5 extra blokjes. Het
spel stopt direct. 
Tel het aantal blokjes. Degene met de meeste blokjes is de winnaar. Je kunt er
ook voor kiezen om twee winnaars aan te wijzen. De één is het snelste bij de
kinderen, de andere heeft de meeste cadeautjes voor de kinderen. 

Benodigdheden: 

Spelregels:

Vertel er van tevoren een verhaal bij.
Sinterklaas heeft het erg druk. Hij moet nu
zelfs zijn eigen pepernoten en/of
cadeautjes verzamelen. Geen Piet die hem
kan helpen. Help Sinterklaas. Wie krijgt de
meeste cadeautjes bij de kinderen?

Extra lekker: speel met echte pepernoten. 
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