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Materiaal 

 Spel Rupsenrace (999 Games: ± € 10,00) 

 

Aantal spelers 3-5   Speelduur ± 15 minuten 

 

Doel van het spel 

Handig tellen en strategisch spelen met de getallen 4, 5, 6 en 7. 

Rekeninhouden 

 Oefenen van de telrij tot en met 6; 

 Koppelen van getallen aan hoeveelheden; 

 Vergelijken en ordenen van getallen (4 t/m 7) en hierbij 

redeneren. 

 

Beginvoorwaarden rekenvaardigheden 

 Kunnen tellen van hoeveelheden tot en met 7; 

 Kennen van de getalsymbolen 4,5,6,7; 

 Begrijpen dat de getallen aangeven hoeveel sprongen 

je vooruit mag, bijvoorbeeld: 4: vier sprongen; 

 Kunnen vergelijken en ordenen van deze getallen. 

 

Executieve vaardigheden 

 Nadenken voor je handelt; 

 Aandacht bij het spel houden; 

 Tegen je verlies kunnen; 

 Veranderen van aanpak als het niet werkt. 

 

Toelichting bij het spel 

In Rupsen race moeten de spelers met hun rupsje, dat 

bestaat uit zeven fiches, zo snel mogelijk van de start 

naar de finish komen. De rups kruipt vooruit door steeds 

het fiche van de achterkant naar de voorkant te 

verplaatsen. Met kaartjes met een van de getallen 4, 5, 6 

of 7 én een 'X' bepalen de spelers hoeveel stapjes ze 

vooruit mogen. 

Dit doen ze door te 'bieden'. Ze bieden elke beurt hoeveel 

stappen (4,5,6,7 of X) ze met hun rups vooruit willen, 

maar als twee of meer spelers hetzelfde bieden, mogen 

ze helemaal niet vooruit! Rupsen mogen van richting 

veranderen en kunnen daardoor de weg voor andere 

rupsen versperren. Welke rups passeert als eerste de 

finishlijn? Als ze een X hebben, dan mogen ze de 'Finish' 

verplaatsen. 

In dit spel gaat het enerzijds om het vergelijken van de 

getalsymbolen 4,5,6 en 7 én die aantallen als stapjes 

vooruit tellen met de rupsen. Anderzijds gaat het om 

logisch redeneren: welk getal zal ik gebruiken: moet ik 

zorgen dat ik een klein of een groot getal, of juist een X 

gebruik om te 'bieden'? Rupsenspel, dat we ook 

beschrijven, is een eenvoudiger variant van dit spel. 

 

Het spel uitleggen 

Het spel is niet ingewikkeld, maar het kan even lastig zijn 

om het te begrijpen. Daarom raden we aan om het de 

kinderen in enkele stappen te leren. 

 

Stap 1: Van start naar Finish 

De spelers hebben ieder hun rups klaar staan en de 

kaartjes voor zich op tafel, met het getal naar beneden. 

Laat het spel spelen, maar zonder de X en zonder elkaar 

dwarszitten. De nadruk ligt dan vooral op wat de spelers 

wel en niet kunnen met het bieden en wat slim bieden is. 

 

Stap 2: Rupsenrace 

Als het spel in stap 1 goed gaat, laat dan ook de X 

meedoen. En als kinderen het kunnen, laat ook toe dat de 

spelers elkaar dwars mogen zitten. 

 

Peilen, stimuleren, leren 

Met dit spel kunt u peilen in hoeverre de kinderen de 

getallen van 4 t/m 7 kunnen koppelen aan hoeveelheden 

Getalbegrip Bewerkingen Meetkunde 
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en getallen kunnen vergelijken en ordenen. 

Met de volgende vragen/interventies kunt u het kind 

aanzetten tot leren, redeneren en reflecteren. Ze helpen u 

ook een beeld te krijgen van wat het kind kan, weet en 

begrijpt en hoe hij redeneert: 

 Als u de kinderen observeert en naar hen luistert terwijl 

ze met elkaar spelen, dan zult u al veel kunnen 

zien/horen van hun inzichten, kennis en vaardigheden.  

 Tijdens het spel vraagt u, bijvoorbeeld als u voor staat: 

'Wie denk je dat gaat winnen? Waarom denk je dat? 

Kun jij nog winnen? Waarom denk je dat?' 

 'Welk getal moet jij nemen om nog te kunnen winnen?' 

 'Wat is nu slim om te doen bij het kiezen van een 

kaartje? Wat moet je niet doen?' 

 'Wanneer is het handig om de 'X' te kiezen?' 

 Speel samen met een kind tegen een ander kind en 

vraag uw spelmaatje u zacht te vertellen waarom hij 

bepaalde keuzes tijdens het spel maakt: 'Hé, waarom 

doe je dat? Waarom is dat een slimme zet? En als we 

dit doen….?' 

 Laat kinderen ook in tweetallen werken. Juist doordat 

ze samen werken, moeten ze samen overleggen en dat 

betekent dat ze elkaar moeten uitleggen wat handige 

manieren van spelen zijn. 

 

Stimuleren van executieve vaardigheden 

Met Rupsen race worden een aantal basis executieve 

vaardigheden geoefend. Tijdens het spel kan het zijn dat 

andere medespelers voor komen te staan en dat er kans 

is dat je verliest. Dit kan van invloed zijn op de gevoelens 

van de leerling (ER). Dit spel is ook een mooie oefening 

voor het trainen van de respons-inhibitie (RI). Ook is 

belangrijk dat het kind leert zijn aandacht bij het spel te 

houden (VA). De bedoeling is dat hij leert om dan door te 

spelen en tegen zijn verlies te kunnen en te beseffen dat 

het maar een spelletje is. Door met het kind hierover te 

praten, stimuleert u dit. 


