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Spelsuggesties door Anke van Boxmeer

Over het telpad met één 
hongerige vos
Verstop een knuffel van een vos in huis of in het 
klaslokaal. Zorg ervoor dat zijn kop een beetje te 
zien is, zodat het lijkt alsof hij ergens naar loert. 
De kinderen ontdekken de vos. Wat doet hij hier? 
Lees het boek Eén vos voor. Tel samen met de kin-
deren mee in het boek. 

Voorbereiding
Schrijf na het voorlezen de getallen één tot en 
met tien op grote vouwcirkels. Laat de kinderen 
de getallen in de volgorde van de getallenrij leg-
gen. 
De getallenrij vormt het telpad voor de vos. Zet de 
knuffel van de vos op de eerste cirkel: cijfer één. 

Spelverloop
Eén hongerige vos loopt over het telpad. Hij is op 
zoek naar iets lekkers! Verplaats de vos over het 
pad en doe bij elk getal een opdracht. Je kunt de 
opdrachten over meerdere dagen of weken ver-
spreiden. Kijk bij elk getal ook even in het boek 
Eén vos wat hier gebeurt. 

Een
In het boek zie je één hongerige vos.  
Bedenk samen waar er maar één van is. Schrijf al-
les wat wordt bedacht op een vel papier en maak 
er tekeningen bij.  
Bijvoorbeeld: op onze aarde schijnt één zon, 
misschien heb je één broertje, er zwemt één vis 
in de vissenkom, ’s nachts schijnt er één maan, 
er is één koning van ons land, op school heb je 
één meester, je mag één keer per dag een snoep-
je pakken, papa leest je één verhaaltje voor als je 
gaat slapen.

Twee
De vos heeft twee sluwe ogen.  
Vraag de kinderen waar zij er twee van hebben: 
armen, benen, handen, voeten, oren, schouders 
enzovoorts.  
Bedenk waar er nog meer ‘twee’ van zijn en vertel 
dat je dit ‘een paar’ noemt.  
Bijvoorbeeld: een paar sokken, een paar hand-
schoenen, een paar ogen, een bruidspaar.  
Verzamel enkele paren sokken en leg ze neer. Tel 
ze met sprongen van twee. Laat hierna de kinde-
ren met sprongen van twee tellen.  
Speel een sokkenmemospel. Iedereen krijgt één 
sok (van een paar) en verstopt deze achter zijn 
rug. Om de beurt mag een kind de naam van een 
medespeler noemen. Beide kinderen laten hun 
sok zien. Zijn deze hetzelfde? Is dit zo, dan vor-
men ze een paar en wordt er een volgend kind 
aangewezen dat mag raden. Is dit niet zo, dan 
gaat het kind dat werd uitgekozen om zijn sok te 
laten zien verder. Hij mag nu een naam noemen. 

Drie
Drie dikke kippen pikken naar wormen. 
Zorg voor drie speelfiguren of knuffels van kip-
pen of teken kippen op een vel papier en knip 
ze uit. Maak van een bol wol vier wormen door 
stukjes draad af te knippen. Leg drie kippen neer 
en leg er twee wormen bij. Vraag de kinderen of 
er voor elke kip een worm is. De kinderen ont-
dekken dit door te kijken en te tellen. Ze leggen 
een één-één-relatie. Vraag of er te veel wormen 
zijn of te weinig. Herhaal de activiteit. Leg nu vier 
wormen bij de drie kippen. Vraag of er voor elke 
kip een worm is. Zijn er te veel of te weinig? Ga 
zo verder. Leg drie wormen bij de drie kippen, 
leg drie wormen bij twee kippen, vier wormen 
bij twee kippen, twee wormen bij één kip enzo-
voorts. Laat de kinderen tellen en de begrippen 
te veel, te weinig en precies genoeg oefenen. 
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Vier
De vos heeft vier zachte poten. 
Bekijk een vierkant, bijvoorbeeld een vierkante 
kaart of een blok van de logiblokken. Tel de kan-
ten van het vierkant, terwijl je deze aanwijst. Dit 
zijn er vier, evenveel als het aantal poten van de 
vos.  
Ga buiten op zoek naar dingen die vierkant zijn. 
Maak foto’s van alles wat wordt gevonden. Print 
de foto’s en laat de kinderen de vierkante vormen 
met een stift nog eens overtrekken.

Vijf
De drie kippen hebben vijf eieren gelegd.  
Vraag de kinderen wat vijf is. Kunnen ze vijf met 
hun vingers laten zien? Op welke manieren kan 
dit? Je kunt vijf vingers aan één hand laten zien, 
je kunt vijf ook verdelen in drie en twee of vier en 
één. 
Speel een vingerflitsspel. Laat een aantal op-
gestoken vingers, bijvoorbeeld vier, kort aan de 
kinderen zien. Doe je hand daarna op je rug. De 
kinderen vertellen hoeveel vingers ze hebben ge-
teld. Tover je hand weer tevoorschijn. Is dit juist? 
Laat hierna een kind een aantal flitsen.

Zes
De vos zet zes sluipende stappen. 
Sluip met de kinderen zes stappen door de ruim-
te. Tel de stappen, maar doe het zachtjes. Nie-
mand mag jullie horen!  
Speel een dobbelspel. Teken voor elke speler zes 
pootafdrukken op een vel papier. Schrijf de cij-
fers één tot en met zes in de afdrukken. Knip ze 
uit. Leg alle pootafdrukken op tafel. 
Om de beurt gooien de spelers met de dobbel-
steen. Ze pakken de pootafdruk met het cijfer 
gelijk aan het aantal gegooide ogen en leggen 
deze voor zich neer. Gooien ze een cijfer dat ze al 
hebben, dan gaat de beurt voorbij. Wie heeft het 
eerst de zes pootafdrukken verzameld? Deze spe-
ler legt ze in de volgorde van de getallenrij neer. 
De vos heeft zijn spoor gelopen en is bij het kip-
penhok aangekomen!

Zeven
Zeven klopjes op de deur. 
Vraag de kinderen de ogen te sluiten en klop 
zeven keer op een deur of ander hard oppervlak 
zoals een kast. Laat de kinderen tellen. Hoeveel 
klopjes hebben ze gehoord?  
Klop hierna een ander aantal keer en laat de kin-
deren raden. Herhaal dit een aantal keer en laat 
ook een kind eens kloppen. 
Variatie: de kinderen zijn de kippen in het kip-
penhok en jij bent de vos. Spreek af dat de kin-
deren, wanneer ze precies zeven klopjes horen, 
weg mogen rennen. Ze kunnen zich dan verstop-
pen onder een tafel of een stoel. Klop een aantal 
keer op de deur. Hoeveel klopjes zijn het? Zeven? 
Wegwezen! Een ander aantal? Rustig blijven zit-
ten! 

Acht
Acht oplichtende ogen. 
Tel de ogen in het boek. Vraag van wie deze ogen 
zijn. Geef de kinderen de opdracht ‘acht’ te laten 
zien. Hoe ze dit doen, bedenken ze zelf.  
Suggesties: het cijfer acht opschrijven, het cijfer 
acht maken met een stuk draad, het aantal acht 
laten zien door acht vingers op te steken, het 
aantal acht laten zien door acht spullen te verza-
melen enzovoorts.  
Wanneer iedereen een manier heeft gevonden, 
bekijk je elkaars ideeën. Is overal ‘acht’ te zien? 

Negen
Negen vliegende veren. 
Teken buiten met stoepkrijt een hinkelpad van 
negen vakken. Laat de kinderen over het pad hin-
kelen, terwijl ze de cijfers benoemen.  
Leg daarna een veer op een van de vakken of te-
ken deze erbij. Dit vak wordt overgeslagen met 
het hinkelen. 
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Tien
Tien vlijmscherpe tanden. 
Teken een vossenbek op een vel papier. Dit kan 
eenvoudig door twee lijnen, in de vorm van de 
letter v, te tekenen. Knip tien kleine driehoe-
ken uit een vel wit stevig papier of gebruik witte, 
driehoekige mozaïekvormen. Dit zijn de tanden 
van de vos. Teken op de achterkant van een van 
de tanden een kippenveertje. Leg de tien tanden 
in de bek van de vos. Vraag één kind de ogen te 
sluiten en geef de tand met het veertje op de ach-
terkant een andere plek in de bek van de vos. Het 
kind opent de ogen. Hij pakt de tanden één voor 
één en kijkt of het veertje te zien is. De ande-
re kinderen tellen. Na hoeveel keer vindt hij het 
veertje? Als hij het vindt, is het spel afgelopen. 
Hoeveel tanden heeft het kind kunnen pakken 
zonder het veertje te vinden? Nu is de volgende 
aan de beurt. Kan hij meer tanden pakken voor-
dat hij het veertje vindt? 
De vos is aan het eind van het telpad gekomen. 
Blader in het boek verder naar de laatste bladzij-
den. Wat gebeurt er nadat de vos zijn tien vlijm-
scherpe tanden heeft laten zien? 

Honderd
Honderd boze kippen en één bange vos. 
Vraag de kinderen wat honderd is. Kunnen ze tel-
len tot honderd? Maak honderd inzichtelijk door 
bijvoorbeeld honderd knopen of kleine blokken 
te verzamelen en deze samen te tellen. 


