
 

Groot en klein, de wereld van de 3 jarige kleuter. “Ik ben groot en jij bent klein; Wat een grote 

vrachtwagen! ; Ik wil een klein stuk groente; Ik wil een groot stuk taart; …” Dit horen jullie waarschijnlijk 

heel de dag. Leuk om dit dan ook eens te gaan verdiepen samen met jullie kleuter. 

 

* Sorteren klein en groot: zoek allerlei voorwerpen bij elkaar. Liefst van ieder een kleine en een grote. 

(auto, lepel, bal, blok, boek, pop, …) Neem nu een grote en een klein mand/emmer/blad/… Ondersteun 

je kleuter in het sorteren:  

              - Neem eens de grote auto.  

              - Welke is de grote blok?  

              - Welke bal is dit? De kleine of de grote? 

              - Moet die in de kleine of de grote mand/emmer/…? 

              - In welke mand/emmer/… moet die liggen?  

              - Ja, bij de kleine spulletjes! 

              - Nu gaan we eerste de kleine spulletjes opruimen 

              - … 

Probeer deze woorden ook door heen de dag te gebruiken. Bij het eten, aankleden, lezen, spelen, … 

Het is belangrijk voor de kleuters dat ze deze typische ‘rekenwoorden’ heel vaak horen. In de klas komt 

dit ook vaak aan bod. Hier zie je een foto van tijdens onze Sinterklaasweek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Rangschikken van klein naar groot: voorwerpen ordenen van klein naar groot is dan net weer wat 

moeilijker. Hier moeten ze onderling vergelijken met méér dan 2 voorwerpen. Dit kan je bv. met 

schoenen. De kleine schoen van je kleuter, de iets grotere van broer/zus en dan de grote van 

mama/papa. Om het makkelijk te maken gebruiken we 3 verschillende groottes.  



 

Zet de schoenen willekeurig neer en laat je kleuter de kleinste zoeken. Hierna laat je hem/haar de 

grootste zoeken. Jij zet ze uit elkaar en vraagt nu waar de overgebleven schoen moet (ertussen). Nu 

staan de schoenen van klein naar groot. De kleinste eerst en de grootste laatst.  

Ook hier is het weer belangrijk om de woorden kleinST(E), grootST(E) veel te gebruiken. Dit zullen de 

kleuters zelf nog moeilijk vinden. Het is door jullie dat ze de woorden leren kennen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om in het ‘thema’, ontspannend, te eindigen kunnen jullie samen naar onderstaande filmpjes kijken. 

Misschien hebben jullie nog boekjes rond groot en klein, haal ze maar boven! En benadruk zeker nog 

eens de kleine en grote voorwerpen die er in voorkomen! 

Klein en groot leren met Yoki:  https://youtu.be/32664ID6Yt4 

Klein en groot ; Musti:  https://youtu.be/3bg-GYMEUBI 

Groot en klein; Zandkasteel:  https://youtu.be/32664ID6Yt4https://youtu.be/3bg-GYMEUBI 

 

Veel plezier! 
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