
 

 

 

 
 

Rekenactiviteit 
 
Doelstellingen aflevering 
Leerlingen weten aan het eind van de les dat: 

 Dolfijnen geen vissen maar zoogdieren zijn 

 Zoogdieren geen eieren leggen maar levende jongen baren 

 Dolfijnen boven water adem moeten halen 

 Dolfijnen slapen met één oog dicht en één oog open 
 
Nodig klassikaal: 

- Twee bekertjes/glazen van verschillende grootte. Liefst één hoge smalle en één lage brede. 
- Teiltje 
- Handdoek/theedoek om het geknoeide water op te ruimen. 
- Maatbeker 
- Stopwatch, eventueel op het digibord: 

http://www.digibordopschool.nl/flash/stopwatch02.swf 
 
Nodig per groepje: 

- 6 verschillende maten bekers of bakjes 
- Teiltje met water 

 
Introductie 
Dolfijnen hebben heel veel water nodig om in te kunnen zwemmen. De verzorgers moeten precies 
weten hoeveel water er in het bad gaat, maar niet elk bad is even groot. Gelukkig zijn er handige 
trucjes om dat te meten. Wij gaan nu in het klein met zo’n trucje oefenen. 
 
Instructie 
Vraag aan de kinderen in welk van de twee bekertjes/glazen meer water past. De hoge smalle, of de 
lage brede. Wat denken de kinderen? Vraag ook hoe ze dat zeker zouden kunnen weten. 

Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden: één glas vullen met water en dit overgieten in het 
andere glas, of dit water overgieten in een maatbeker en zo meten waar het meest ingaat. 
 

Begeleide inoefening 
Kinderen die ideeën hebben mogen dit voordoen in de klas. Ga zo samen opzoek naar de handigste 
manier. 
 
Zelfstandige verwerking (eventueel buiten) 
Je krijgt met je groepje 6 verschillende maten bekers of bakjes. Deze zet je op volgorde van klein naar 
groot. Het glas waar het minst in past komt dus helemaal aan de ene kant van de rij en het glas waar 
het meest in past helemaal aan de andere kant. Het is handig om eerst te bedenken welk glas 
ongeveer het kleinst is en welk glas ongeveer het grootst. Daarna ga je meten of het klopt wat je 
denkt. 
 



 
 
 
 
Evaluatie 
Bespreek met de kinderen hoe ze te werk zijn gegaan. Wat ging makkelijk en wat was juist moeilijk? 
 
Als afsluitende activiteit is het leuk om terug te komen op het fragment waarin uitgelegd wordt dat 
dolfijnen hun adem in moeten houden als ze zwemmen. Af en toe komen ze boven water om adem 
te halen. Weten de kinderen nog hoe vaak dat ongeveer is? Hoelang kunnen de kinderen hun adem 
inhouden? Zet de stopwatch aan en meet! 


