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Al die steentjes , kan je ze tellen?  

* Choesangs steentjes kletteren op de grond. Vlug raapt ze de steentjes op en ze telt ze. 

Choesang telt in het Tibetaans. Beluister samen met de kinderen de audio-opname * 

Choesang en Namdol tellen tot tien of ** Choesang en Namdol tellen tot twintig.  

 

Tellen Tibetaans 

1 Chik 

2 Nyi 

3 Soom 

4 Shi 

5 Nga 

6 Doog 

7 Dün 

8 Gye 

9 Gu 

10 Chu 

 

Vraag of er kinderen zijn in de klas die ook in die taal kunnen tellen, en laat ze dat nadoen.  

Vraag of er kinderen zijn die nog in een andere taal kunnen tellen. Wellicht weet je vanuit 

de achtergrond van de kinderen, welke talen er gesproken worden.  Laat enkele kinderen eens 

tellen in hun taal. Leer de eerste vijf telwoorden aan in het Tibetaans of in een thuistaal van de 

kinderen. Combineer dit eventueel met een dobbelsteenspelletje, het tellen van af- of 

aanwezigen, het tellen van aantallen op de foto’s of vertelplaten van het verhaal ... Integreer 

het tellen in hun taal tijdens bewegingsopvoeding, het spelen van gezelschapspelletjes, 

ontmoetingsmomenten enzovoort. en doe dit het hele jaar door! Toon dat je er zelf plezier in 

hebt om in hun taal mee te leren tellen. Benoem uitdrukkelijk de taal van de kinderen. Bijv: Jij 

spreekt dus Hindi én Nederlands. En waardeer het kennen van verschillende talen!! De 

telwoorden in verschillende talen vind je op volgende 

site:http://www.zompist.com/numbers.shtml.  

** Laat de kinderen cijferkaarten maken met het cijfer op de voorkant en het telwoord in 

het Nederlands en andere thuistalen op de achterkant. Deze cijferkaarten kan je dan gebruiken 

bij een tussendoortje waarbij je het tellen in de andere taal oefent.  

* Bij de vierjarigen kan je een telboekje laten maken met aan de ene kant een cijfer, en 

aan de andere kant een aantal stenen. Je kan ze de stenen , die ze op het pleintje hebben 

gevonden, naar waarneming, natekenen.  

http://www.ditbenikinbrussel.be/audio/ch_n_tellen10.mp3
http://www.ditbenikinbrussel.be/audio/ch_n_tellen20.mp3
http://www.zompist.com/numbers.shtml
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* Laat vierjarigen de gevonden stenen sorteren per kleur of vorm. Laat ze die stenen in 

mooie potjes leggen en daarbij het juiste aantal schrijven. Later kunnen ze gebruikt worden in 

de winkel om ze te verkopen.  

 


