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Uitleg spel:

Benodigdheden: dobbelsteen, pionnen

Dit spel kan gespeeld worden in tweetallen, drietallen of viertallen.

Speler 1 begint met dobbelen. De speler verplaatst de pion het aantal plaatsen
dat gegooid is met de dobbelsteen. De speler pakt een kaartje van de stapel.
Hij/zij rekent de som op het kaartje uit en bespreekt de som eventueel met de
medespelers.

Komt de speler op een:
- gieter: groeien - 1 plaats vooruit
- koe: koeien oversteken - 1 beurt wachten
- bijennest: terugrennen - 2 plaatsen terug
- kuikentje: kuiken komt uit ei  - 1 beurt wachten 

Na de beurt van speler 1 is speler 2 aan de beurt.
Wie is het eerste bij de finish? 

Veel plezier met dit spel!
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Sommenkaartjes
groep 5/6

De tijd is nu 15.20. Om 16.30
begint de wedstrijd. Hoeveel
minuten duurt dat nog?

_______ minuten

Meester Rob rijdt iedere dag
heen en weer naar school. Dat
kost hem iedere dag 9 liter
benzine. Hoeveel dagen kan hij
naar school rijden met een
volle tank van 81 liter?

_______ dagen

Bij een schoolreis gaan 119
kinderen mee. Er gaan ook nog
16 leerkrachten en 15 ouders
mee. Met hoeveel mensen zijn
ze dan?

_______ mensen

Koen doet vakantiewerk en
verdient iedere dag 15 euro.
Hoeveel dagen moet hij werken
om een set lego technic van 150
euro te kunnen kopen?

_______ dagen

Rinske verdeelt 3 kilo gehakt in
porties van 300 gram. Hoeveel
van die porties kan ze maken?

_______ porties

Joris wisselt 356 losse euro's
voor briefjes van 10 euro.
Hoeveel briefjes krijgt hij
daarvoor?

_______ briefjes

Op een zakje plantenvoeding
staat dat je het zakje moet
oplossen in 2 liter water. Hoeveel
zakjes moet de bloemist
gebruiken voor 12 liter water?

_______ zakjes

Lola verzamelt kaarten in een
album. In het album passen
250 kaarten. Ze heeft er al
172. Hoeveel kan ze er nog
sparen voor het album vol is?

_______ kaarten

Philip gaat 2 weken op
vakantie in Zwitserland. De
helft van de tijd gaat hij naar
een camping. Hoeveel dagen
is hij op de camping?

_______ dagen

In een bos staan 106
larixen, 112 eiken en nog
115 esdoorns. Hoeveel
bomen staan er bij elkaar?

_______ bomen

Liz en Linde hebben allebei
evenveel geld. Liz heeft 5
briefjes van 100, hoeveel
briefjes van 20 heeft Linde?

_______ briefjes

Op vakantie in Zwitserland
loopt Maike met haar ouders
iedere dag 40 kilometer.
Hoever hebben ze gelopen
na 7 dagen?

_______ kilometer
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In een regenton kan 81 liter
water. Per keer gebruikt vader 9
liter om de tuin te sproeien. Hoe
vaak kan vader de tuin sproeien
met een volle regenton?

_______ keer

Tom koopt een spelcomputer
van 680 euro. Hij krijgt 125
euro korting. Hoeveel moet hij
betalen?

_______ euro

Saskia verdeelt 5 taarten in 8
stukken. Na het feestje zijn er
nog 5 stukken over. Hoeveel
stukken werden er opgegeten?

_______ stukken

In een pretpark mag je in
sommige attracties vanaf dat je
110 centimeter lang bent. Ad is
precies 1 meter. Hoeveel
centimeter moet hij nog groeien
voor hij ook in die attracties mag?

_______ centimeter

Van een veter van 2 meter haalt
Coen 18 centimeter af. Hoeveel
centimeter blijft er over?

_______ centimeter

Ilse gaat spaghetti maken voor
2 personen. Op het pakje staat
dat ze voor 4 personen 500
gram gehakt moet gebruiken.
Hoeveel gehakt heeft ze nodig?

_______ gram

Rafael deelt zakjes chips aan
heel zijn klas van 34 kinderen.
Hij koopt 4 pakken van 11
zakjes chips. Hoeveel zakjes
chips houdt hij over?

_______ zakjes chips

Pepijn koopt 5 zakjes met 50
spijkers en nog 2 met 25
spijkers. Hoeveel spijkers
heeft hij gekocht?

_______ spijkers

Tijdens de collecteweken haalt
Lize in de eerste week 499 euro,
in de tweede week 311 euro en
in de derde week 305 euro op.
Hoeveel heeft ze ongeveer
opgehaald? Rond af op een heel
honderdtal!

_______ euro

Vader heeft een bakje met 320
spijkers. Hij gebruikt een kwart
van de spijkers voor het
maken van een houten
opberghok. Hoeveel spijkers
heeft hij gebruikt?

_______ spijkers

In een grote parkeergarage
kunnen 4900 auto's staan.
Tijdens een feest staan er 4575
auto's geparkeerd. Hoeveel
plekken zijn er nog vrij?

_______ plekken

Eva is met haar moeder aan het
winkelen. Ze hebben een rokje
voor 32 euro, een vest voor 29
euro en een paar schoenen voor
24 euro gekocht. Ze betalen met
een briefje van 100. Hoeveel
krijgen ze terug?

_______ euro
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Jula is aan het darten en
gooit in 4 rondes 65, 62, 77
en 99 punten. Hoeveel
punten had ze bij elkaar?

_______ punten

Floris spaart voor een laptop
van 395 euro. Hij heeft al 280
euro gespaard. Hoeveel euro
moet hij nog sparen?

_______ euro

Sepp heeft 5 stukken tuin met in
ieder stuk 99 buksus plantjes.
Hoeveel plantjes heeft hij
afgerond op een heel hondertal?
(bijvoorbeeld 100, 200, 300, 400)

_______ plantjes

Op de school van Tijmen is een
trap naar de 1e verdieping van
13 treden. Tijmen loopt de trap
op 1 dag 5 keer op en net zo
vaak weer af. Hoeveel treden
heeft hij op - en afgelopen?

_______ treden

In een treintje voor kinderen
kunnen 84 mensen. In
iedere wagon van de trein
kunnen 6 mensen. Hoeveel
wagons heeft het treintje?

_______ wagons

De kaaskraam op de markt
leverde vandaag 3050 euro winst
op. De notenkraam er naast
leverde een winst op van 2998
euro. Hoeveel euro leverde deze
minder op dan de kaaskraam?

_______ euro

Voor een boek uit de favoriete
serie van Bart betaal je 24 euro.
Bart koopt 5 delen van de serie.
Hoeveel euro moet hij betalen?

_______ euro

Bij de verjaardag van de juf
moeten er op school 240
bekertjes geschonken worden.
Uit een fles prik kun je 6 van die
bekertjes schenken. Hoeveel
flessen prik moeten er besteld
worden?

_______ flessen

Norah gaat om half 3 een rondje
fietsen. Op haar digitale horloge
staat 15.45 als ze net terug is.
Hoeveel minuten is Norah weg
geweest?

_______ minuten

Alle 70 kinderen van basisschool
de 'klimop' worden verdeeld in 5
groepen voor de sportdag.
Hoeveel kinderen zitten er in
iedere groep?

_______ kinderen

Bij een toets krijgt Toon 40
rijtjes met 11 sommen. Hoeveel
sommen moet hij maken?

________ sommen

Per taart gebruikt Naud 250 gram
suiker. Hoeveel kilo suiker heeft
hij nodig voor 4 taarten?

_______ kilo
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