
Arno’s verjaardag    Les voor groep 1 en 2 
 
 
 
Nodig: bord en stiften, of grote vellen stevig papier met stiften, centimeter 
Doel: taal genereren, raden, verschillende soorten ballen herkennen, kleuren en tellen 
toevoegen, meten, afsluitend opzegliedje 
De kinderen zitten in een halve cirkel. 
Leerkracht vertelt het verhaal, beeldt de verschillende activiteiten met ballen uit en  tekent 
na het raden van de leerlingen en het meten van de maat van de bal, de bal op het bord.  
 
Introductie-Vertellen 
Er was eens een jongetje en dat jongetje heette Arno.  
Arno hield niet zo van praten, maar wel van grapjes, van raadsels en dingen voordoen. 
Hij was bijna jarig. 
Zijn papa en mama vroegen: Arno wat wil je graag voor je verjaardag?  
Arno pakte een papiertje en schreef er een b op. 
Wat zou dat zijn? Een boterham? Een brandweerauto misschien? Een beer? 
Arno schudde zijn hoofd en schreef nog een letter op: de a. 
Oh, zei mama, ik weet het al, een banaan, en papa riep, nee hoor, ik weet het een badje voor 
in de tuin, een batterij, een ba ba, ik weet het niet hoor. 
Toen schreef Arno er nog een letter bij: de l. 
Een bal. En toen oma het vroeg, schreef hij: bal en toen zijn vriendje Stefan het vroeg, en 
toen tante Annemieke het vroeg, en toen oom GertJan het vroeg: 
Bal, bal, bal, bal bal, bal.  
 
Inventarisatie en inzoomen – verschillende ballen 
Maar vriendje Stefan werd ziek en kon niet komen. En paar dagen later vroeg hij op school: 
Arno wat heb je gekregen? 
Arno lachte geheimzinnig en toen deed hij dit: 
Uitbeelden: schoppen tegen een bal. Weten jullie het?  
Arno had een voetbal gekregen. 
Maar hoe groot is een voetbal, weten jullie dat? Laat eens zien met je handen?  
Dan kom ik even meten, want ik ga de bal op het bord tekenen.  
Zo een voetbal. (inclusief de blokjes erop) 
 
Arno, riep Stefan, wat heb je nog meer gekregen. 
En toen deed Arno dit: 
Uitbeelden dat je met een skippybal rond stuitert. De leerlingen raden het. 
Is een skippybal groter of kleiner dan een voetbal?  
Hoe groot? Wacht ik kom weer even meten.  
Zo een skippybal, met zo’n handvaatje eraan. En oogjes er op. 
 
Arno wilde al weglopen, maar Stefan riep, roep maar mee: Wat heb je nog meer gekregen? 
 
En toen deed hij dit:  



Uitbeelden dat je tegen een tennisbal slaat.  
Groter of kleiner dan de voetbal, skippybal?  
Meten, tekenen. 
 
Zelfde patroon volgen bij een stuiterbal en een tafeltennis(pingpongbal)  
Stuiterbal, allemaal kleurtjes, tafeltennisballetje is wit 
 
En toen deed Arno iets, dat Stefan niet begreep en ik ook niet. Jullie moeten me even 
helpen. Uitbeelden dat je iets in je mond hebt, kauwen. Lekker: kauwgombal: 
Hoe groot? 
 
Inlijsten- verwerking 
Nu gaan we samen een ballenversje oefenen. Ga maar even staan.  
Een stukje uit elkaar, want je mag elkaar niet raken.  
Goed luisteren: 
 
Ballen, ballen, ballen,          maat aangeven, van klein naar groot 
We ballen met zijn allen.     armen wijd.  
Een voetbal en een tennisbal 
Een hele grote skippybal 
Een stuiterbal, een pingpongbal 
En een hele lekkere kauwgombal 
Ballen, ballen, ballen 
We ballen met zijn allen 
En als we ‘t dan heel erg goed doen 
Dan worden we, dan worden we 
Misschien wel 
Kampioen 
 
Klappen voor jezelf 
 
 
Vervolgopdracht 1 
Doorgaan op ‘rond’ 
Rond – wat is er allemaal rond? 
Kijken in de klas, in school, thuis (bedenken), buiten op het plein, in de straat: ronde dingen 
benoemen. 
In de klas napraten over wat gezien is.  
Allemaal een vel tekenpapier en laten tekenen:  
Het is rond en je kunt er mee kijken – ogen, bril, contactlezen, vergrootglas, verrekijker 
Het is rond en je kunt het eten – pannenkoek, spruitjes, tomaat, appel, pannenkoeken, 
pizza’s. etc. Iemand zei: banaan. Die is langwerpig maar ook rond! 
Het is rond en je maakt er je jas mee dicht – knopen 
Het is rond en je kunt er mee spelen – bal, knikkers, zandbak, zeef etc. 
Het is rond en je kunt er mee rijden –wielen van fiets, auto etc.  
Er zijn er vast nog wel meer.  
Bijschrijven 



 
 
Aanloop naar de tekenopdracht 
 
Stel vragen: waar kun je allemaal ballen? Op welke plekken? Waar doe jij dat het liefst? In de 
tuin? In het bos? Op het voetbalveld? Aan Zee? Wie doen er allemaal mee? Wat voor weer is 
het? Wie dat lastig vindt mag ook iets  anders tekenen dat met rond te maken heeft. Zo 
tekende een kind vlak na kerst een kerstboom want de ballen zijn rond!  
De kinderen tekenen zichzelf met hun lievelingsbal op hun lievelingsplek of met iets dat rond 
is. Vragen stellen, bijschrijven. (taaltekenen) Niet vragen: Wat heb je getekend, maar Kun je 
iets bij je tekening vertellen?  
 
Aandacht besteden aan wat gemaakt is 
De tekeningen verzamelen. Later op de dag in de kring de tekeningen een voor een laten 
zien, of een deel ervan en de rest de volgende dag. Van wie is de tekening? Naar voren 
vragen. Weet je nog wat erbij geschreven is? Wil je dat nog aanvullen?  
 
Kimspel 
Leg voorwerpen onder een doek, bijvoorbeeld 5 ronde en 1 niet rond.  
Welke hoort er niet bij? 
 
Vervolgopdracht: 
Bij die jas met knopen denk ik meteen aan het prentenboek Mannetje Jas van Sieb 
Posthuma. Zie voor lessen daarbij in Weten waar de woorden zijn. Blz. 81.  
 
 
Mariet Lems 
(auteur van Weten waar de woorden zijn, methodiek creatief schrijven)  
 

 


