1. Herfst tel en sorteerbak, nog aan te vullen met een dobbelsteen

2. Patroon maken van loose parts

3. Op kaboutermutsen het cijfer en op paddenstoelen de dobbelsteenstructuur. Je vertelt een
verhaaltje over de kabouters en in welke paddenstoel ze wonen.

4. Kleimatten met paddenstoelen, de kinderen maken van klei het juiste
aantal stippen.
5. Wegen met herfstvruchten.

6. Verf Pringle bussen bruin en maak er een gat in. De eekhoorn moet eikels en kastanjes
verzamelen in zijn holletje. De kinderen krijgen kaarten met verschillende hoeveelheden
eikels en okkernoten. Ze moeten het juiste aantal in het holletje leggen. Kaarten met bijv. 3
okkernoten, 2 eikels en 5 dennenappels. Of kaarten met alleen een cijfer en een afbeelding
van een vrucht.
7. Verf op kastanjes verschillende hoeveelheid stippen. De kinderen gaan de kastanjes sorteren
op hoeveelheid.

8. Takken zoeken tijdens een wandeling en van lang naar kort laten leggen. Ook van dik naar
dun. Dennenappels leggen van groot naar klein.
9. Pootjes tellen van beestjes. Bij de spin staat het cijfer 8 centraal.
10. Welk spinnetje past door welk gat? (meten)

11. Hoepels op de speelplaats leggen met cijferkaartjes erin. De kinderen leggen er het juiste
aantal herfstmaterialen in.

12. Egeltjes van karton zonder stekels met een cijfer erop. Lamineer de egels en laat de kinderen
met wasknijpers het juiste aantal stekels aan de egel maken.
13. Paddenstoelen van karton met een cijfer erop en dan wattenbolletjes m.b.v. een groot pincet
het juiste aantal stippen erop laten leggen (is direct ook een motorische oefening.
14. Hang een boom vol met kleine (nep)herfstblaadjes. Gooi met een dobbelsteen en de
kinderen halen het gegooide aantal blaadjes van de boom. Ze gaan net zo lang door tot de
boom kaal is.
15. Zorg voor een tafel vol herfstmaterialen (kastanjes, eikels, eekhoorn, vos enz.enz.) Terwijl er
één leerling op de gang staat wordt er met de rest van de groep afgesproken welk object op
de tafel er wordt ‘vast geplakt’. De leerling van de gang komt terug en telt hardop de
materialen tot hij komt bij het object waarvan we afgesproken hebben dat het ‘plakt’. Dan
roept heel de groep: ‘plakt!!!!!’. Daarna mag de volgende leerling naar de gang.

16. Vilten paddenstoelen knippen. Rode hoed, witte voet (2d). Per kind een
potje met witte stippen van vilt (of witte plakkertjes). Dobbelsteen rollen
en zoveel stippen op de hoed leggen.
17. Maiskolven lospeuteren. Daarna het slakkenhuis volgen van binnen naar
buiten.

18. Juiste aantal blaadjes aan de bomen leggen. Ze moeten letten op kleur en aantal.

19. Pompoentjes tellen

20. Opzegversje met een eikel en kastanje:
Eikel, kastanje, mijn handen gaan vlug,
Een spelletjes spelen achter mijn rug.
Daar zijn ze weer.
Zeg jij maar gauw, waar is de eikel en waar is de kastanje nou?

Ze kunnen als ze het spelletje kennen, het in tweetallen met elkaar spelen.
21. Een boom die kaal is 4x kleuren met wasco in de kleuren van de seizoenen. Daarna de bomen
in 4 stukken knippen en dan heb je een seizoen puzzel.
22. Matrix leggen met herfstfiguurtjes.
23. Reeksen maken met herfstvruchten en/of herfstbladeren
24. Herfsttaarten maken met boomschijven en verschillende herfstvruchten. Tellen hoe hoog de
toren kan worden en hoeveel schijven er gebruikt zijn. Lukt het ze met vruchten ertussen of
gaat het wiebelen?
25. Kastanjerace: Gooien met een dobbelsteen en hetzelfde aantal kastanjes in een lage rij
leggen. We heeft het eerst 10 of 20 kastanjes op een rij?

26. Zet net zoveel paddenstoelen neer als dat je stippen ziet.

27. Stop in een zakje wat herfstvruchten en laat de kinderen voelen hoeveel vruchten erin zitten.
Eerst zonder kijken, daarna nog eens met kijken. Wie heeft het zakje met de meest, wie met
de minste, maak er een rij van in de goede volgorde.
28. Leg herfstbladeren in een reeks op kleur.
29. Hoeveel heeft de eekhoorn weggehaald. Leg 10 eikels in de kring. De kinderen sluiten hun
ogen en een eekhoornknuffel pakt een aantal eikels weg. De kinderen openen hun ogen en
tellen hoeveel eikels er weg zijn. Je kunt de kinderen dit spel ook in tweetallen of in groepjes
laten spelen.
30. Leg allerlei herfstmateriaal op tafel. De kinderen gaan het sorteren. Waar zijn er het meest
van en waar zijn er het minst van. Waar evenveel?
31. Slakkenrace. Neem een groot zwart papier en teken aan de enen kant een startlijn en aan de
andere kant een finishlijn. Laat een aantal kinderen gelijk een huisjesslak voor de startlijn
zetten. Welke slak bereikt het eerst de finish. Een heerlijke activiteit voor kleuters.

32. Als de kinderen laarzen aan hebben naar school kun je alle laarzen verspreid in het lokaal
leggen en de kinderen moeten dezelfde laarzen bij elkaar leggen.
33. Gooi met een dobbelsteen. De kinderen maken groepjes van het juiste aantal met eikels of
kastanjes.
34. Maak een grafiek met verschillende paddenstoelen. De kinderen kiezen om de beurt welke
paddenstoel ze het mooist vinden.

