
Werkboekje
Montessori-materialen



- Kleur de kralenstaafjes
- Zet de cijfers erbij
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Zet een rondje om het juiste getal
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Tel het aantal stukjes en schrijf het cijfer erbij.



Verbind de kralenstaafjes met de getallen
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 De tien-vriendjes



Trek het cijfer over met verschillende kleurpotloden en schrijf het cijfer 
met verschillende kleurtjes ernaast.

Leg het juiste aantal voorwerpen hieronder. Denk aan een potlood of 
een knuffel of een knoop.
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