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TEL JE MEE? - WERKBOEKJE                    

Het is lente. Op de heuvel staat een appelboom. De appelboom 
heeft roze bloesem. Er speelt een meisje bij de appelboom. Zij 
speelt met een bal. 
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Welk getal hoort bij één? Kleur het juiste vakje in. 
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Twee blauwe vogels zitten op hun nest in de appelboom. 
Er liggen twee mooie witte eitjes in het nest. Hoeveel vogels 
vliegen boven de appelboom? 

Er vliegen twee vogels boven de appelboom. 
Welk getal hoort bij twee? Kleur het juiste vakje in. 
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In de lente is het gras nog lekker mals. Er knabbelen konijntjes 
aan het gras onder de appelboom. Hoeveel konijntjes tel jij? 1
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Inderdaad. Er knabbelen drie konijntjes aan het gras. 
Welk getal hoort bij drie? Kleur het juiste hokje in. 
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Welk getal hoort bij vier? Kleur het juiste hokje in. 
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In de zomer staat de zon hoog aan de hemel. Het is warm. 
Vier hondjes zitten in de schaduw van de appelboom. Tel je mee?
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Op de helling van de heuvel staat een bijenkorf. Hoeveel bijen 
zoemen om de korf heen? 
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Onder de appelboom groeien vijf bloemen. Zij wiegen heen en 
weer in de wind. 

Goed zo! Er zoemen vijf bijen om de korf. Welk getal hoort bij 
vijf? Kleur het juiste hokje in. 
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Welk getal hoort bij zes? Kleur het juiste hokje in. 
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In de herfst kleuren de bladeren van de appelboom oranje en 
rood. Zes eekhoorntjes verstoppen eikeltjes in de grond.Tel je 
mee?  
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Goed zo! Zeven eikeltjes. Welk getal hoort bij zeven? Kleur het 
juiste hokje in. 
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Uit de appelboom zijn rode rijpe appels geplukt. Sappig en zoet. 
Met appels kun je lekkere dingen maken, zoals appelsap, appel-
taart en appelmoes. 

Tussen de herfstbladeren liggen eikeltjes. De eekhoorn moet 
goed zoeken. Kun jij ze vinden? Hoeveel eikeltjes heb je geteld?
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Het is winter. Sneeuw bedekt de grond. Het is koud buiten. De 
maan schijnt door de appelboom. Hoeveel sterren twinkelen in 
de hemel?

Inderdaad. Er twinkelen acht sterren in de hemel. Welk getal 
hoort bij acht? Kleur het juiste hokje in. 
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Het zijn negen warme mutsen. Goed gedaan! Welk getal hoort 
bij negen? Kleur het juiste hokje in. 
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Sneeuwvlokjes dwarrelen op de grond. Dag meneer de sneeuw-
man, waar kom jij vandaan? Jij vindt sneeuw en kou vast niet 
erg. 

In de winter kleed je je warm aan. Wanten, sjaal, jas en een 
muts. Hoeveel mutsen tel jij?
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De winter is bijna voorbij. Een vogel zingt haar eerste lied. Nog 
even en de lente is weer in het land. Er groeien tien krokussen 
onder de appelboom. Tel je mee?

Welk getal hoort bij tien? Kleur het juiste hokje in. 
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De appelboom is altijd mooi. In de lente groeien krokussen in 
het gras. In de zomer spelen de kinderen zonder jas. In de herfst 
rapen we appels van de grond. In de winter maken we een 
sneeuwpop, groot en rond. 
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10Je hebt goed geteld! Knap hoor. Heb je trouwens het muisje 

gezien? Van bladzijde 1 tot 10? Nee? Zoek dan maar eens goed. 
Hoeveel muisjes heb je gevonden?
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Hoeveel? 
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Hoeveel? 
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ILLUSTRATIES:
o Logo: Toontje Hoger
o https://melonheadzillustrating.blogspot.com/ (kinderen, bal, vogelnest, hondje, sneeuwpop)
o Bloemen: https://pixabay.com/nl/vectors/abstract-kleurrijke-decoratieve-1299099/
o Eikeltje: https://pixabay.com/nl/vectors/eikel-moer-zaad-zaad-pod-146412/
o Appel: https://pixabay.com/nl/vectors/apple-red-vruchten-vitaminen-158419/
o Groene appel: https://pixabay.com/nl/vectors/apple-groene-groene-appel-vruchten-3418652/
o Groene vogel: https://pixabay.com/nl/vectors/aves-vogels-vliegen-kleuren-mussen-148952/
o Blauwe vogel: https://pixabay.com/nl/vectors/twitter-tweet-vogel-grappige-cute-117595/
o Mand: https://pixabay.com/nl/vectors/mand-rieten-rieten-mand-2075011/
o Vogelnest: https://pixabay.com/nl/vectors/vogel-eieren-branch-bladeren-nest-46635/
o Vogel zingt: https://pixabay.com/nl/vectors/vogel-tweeting-zingen-melodie-song-1295782/
o Muts roze blauw: https://pixabay.com/nl/vectors/hoed-wol-winter-warme-roze-blauw-310651/
o Muts roze: https://pixabay.com/nl/vectors/winter-hoed-warme-hoofd-roze-311566/
o Muts oranje blauw: https://pixabay.com/nl/vectors/pet-pompon-bobbel-koude-winter-307049/
o Muts groen: https://pixabay.com/nl/vectors/bobble-cap-hoed-winter-warme-308099/
o Muts rood: https://pixabay.com/nl/vectors/hoed-tabogan-warme-winter-brei-25500/
o Muts donkerrood: https://pixabay.com/nl/vectors/hoed-winter-maroon-wooly-297215/
o Muts Kerstman: https://pixabay.com/nl/vectors/santa-s-hat-santa-claus-kerst-43847/
o Muts rood geel:  https://pixabay.com/nl/vectors/hoed-winter-vakantie-seizoen-311573/
o Muts blauw: https://pixabay.com/nl/vectors/hoed-stijl-koud-winter-sneeuw-311571/
o Sneeuwvlokje: https://pixabay.com/nl/vectors/sneeuwvlok-kerst-sneeuw-winter-307887/
o Wolkje: https://pixabay.com/nl/vectors/wolk-weer-klimaat-regen-cumulus-158297/
o Eekhoorn: https://pixabay.com/nl/vectors/de-eekhoorn-eikel-bos-zoogdier-1096072/
o Herfstbladeren: https://pixabay.com/nl/vectors/eik-eikenbladeren-bladeren-herfst-157967/
o Groen gras: https://pixabay.com/nl/vectors/boom-landschap-gras-de-grond-kind-309916/
o Grassprietjes: https://pixabay.com/nl/vectors/gras-groene-plantaardige-vegetatie-157043/
o Krokus: https://pixabay.com/nl/illustrations/saffraan-bloem-plantaardige-blad-1138090/
o Maan en sterren: https://pixabay.com/nl/vectors/maan-sterren-s-nachts-duidelijke-157119/ 
o Bloesem: https://pixabay.com/nl/vectors/bloesem-bloem-sieraad-bloeiend-152445/
o Konijn: https://pixabay.com/nl/vectors/grafische-konijntje-rebbit-cute-4064917/
o Bijenkorf: https://pixabay.com/nl/vectors/home-vak-houten-bloemen-gras-45785/
o Bij: https://pixabay.com/nl/vectors/bee-bi-cartoon-honing-insect-1296273/
o Sneeuw: https://pixabay.com/nl/vectors/steen-sneeuw-sneeuw-bedekte-boulder-576671/
o Muisje: https://pixabay.com/nl/vectors/muis-brown-roze-cute-oren-staart-304966/
o Bomen seizoenen: https://pixabay.com/nl/vectors/seizoenen-van-het-jaar-lente-zomer-1994663/

* Antwoord: Tien muisjes.
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