
De wijde wereld in
metWiskikker

Binnen zitten op een stoel

Dat vindt hij maar een saaie boel

Liefst doet hij alleen maar leuke dingen

Dansen, hupsen, spelen en zingen

Met zijn lange poten kan hij héél ver springen

Met de wereldkaart in zijn handen

Ontdekt allerlei verre landen.

Kijk goed en wijs de landen aan

zodat we er samen naartoe kunnen gaan

Hee sta op, hopsakee

Ga jij met de Wiskikker mee?

Spring maar vlug

op zijn rug!
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Hij is groen, blij, véél te nieuwsgierig en op zijn 
kikkerhoofd heeft hij een gouden kroon. Het is de 
Wiskikker! Vandaag heeft de Wiskikker zin om eens 
iets heel anders te doen. Iets leuks. Iets tofs. Hij 
heeft zin om op avontuur te gaan! Jij ook?  



Iedereen klaar voor vertrek? Wiskikker denkt nog even heel goed na. 

‘Wacht!’, roept hij. ‘We zijn onze koffers vergeten!’ Oh jee. Net op 

tijd.  Dat is suf zeg, waren we bijna vertrokken zonder een schone 

onderbroek en tandenborstel. Zonder lekker drinken voor onderweg. 

En zonnebrand voor op het strand! En ons paspoort, zodat we 

kunnen laten zien dat we uit Nederland komen. Gelukkig maar, dat 

die slimme Wiskikker aan alles denkt.

We hebben twee koffers. Zullen we in eentje al onze kleren doen? 

Dan gebruiken we de ander voor alle andere spullen. Het is zo wel 

een rommeltje zeg. Zie jij spullen die bij elkaar horen? Leg ze maar 

bij elkaar. En welke spullen zijn dezelfde kleur? Doe je ogen eens 

dicht en voel de spullen een voor een. Zijn er dingen die hetzelfde 

voelen? Lekker zacht of juist hard? Uitgevoeld? Dan gaan we naar 

onze volgende bestemming: het Land van Berg en Dal.

Spring Wiskikker, spring!!!

Land van Ratjetoe
Sorteren en groeperen

activiteit
-  Reis begint natuurlijk met het inpakken van 

het koffer. Wat heb je allemaal nodig als je 

op reis gaat? Daarvoor beginnen we in het 

land van Ratjetoe.  

-  In dit land zijn er 2 koffers en een hele 

hoop spullen. Veel kleding en andere 

reisartikelen. De bedoeling is om dit 

te sorteren in de koffers. 1 koffer voor 

de kleding en 1 koffer voor de andere 

reisartikelen. 

Hiervoor kan gebruik gemaakt worden 

van poppenkleding of de bak met reserve 

kleding of de verkleedkleren. Voor de andere 

koffer kun je denken aan een zonnebril, 

flesje zonnebrandcrème, drinken voor 

onderweg, fruit, tandenborstel & tandpasta, 

kam, paspoort, handdoek, portemonnee, 

landkaart(en), en dergelijke.

-  Uitbreiding:  

Naast het sorteren van kleding en andere 

reisartikelen, kan er ook een andere 

sortering gemaakt worden. Vraag de 

kinderen wat er bij elkaar hoort en wat  

hier de reden van is. (Bijv. op kleur,  

textuur, smaak, enz.)



Wiskikker maakt een super-grote-gigantische sprong. Vanaf zijn rug kun je 

heel ver kijken. Je ziet de kronkelende rivier en even verderop een dorpje 

met een hoge kerktoren. Wat zie je nog meer? Kijk, daar staan kinderen te 

zwaaien op het plein. Zullen we terugzwaaien? Wiskikker, zijn we er bijna?  

‘Doe je armen eens wijd, dan vliegen we nóg hoger en landen we bovenop 

die berg!’ zegt Wiskikker.

Wiskikker gaat diep door zijn knieën en landt op een strook gras in het  

Land van Berg en Dal. Met zijn lange kikkerpoten rent hij nog een paar 

stappen en we staan stil. Wat zie je om je heen? Ben je wel eens eerder in  

de bergen geweest?

Kom, dan gaan we even op een gras zitten. ‘Ik heb er dorst van gekregen,’ 

zegt Wiskikker. ‘Zit er nog iets lekkers te drinken in onze koffer?’

Kijk nog eens naar alle voorwerpen die gesorteerd naast de koffer liggen. 

Zullen we ze tellen per kleur? Hiervan kunnen we een echte grafiek maken.  

Tel het aantal per kleur. Leg ze per kleur onder of naast elkaar in een rij.  

Waar zijn de meeste van? Waar de minste? Hoe zien we dat? We kunnen dit 

ook op een vel papier laten zien. Gebruik hiervoor ruitjespapier (of teken 

zelf de ruitjes).  Voor iedere kleur teken je een bolletje in de linkerkantlijn. 

Daarachter teken je voor ieder voorwerp in die kleur, ook een bolletje.  

Heb je alle voorwerpen gehad? Bij welke kleur staat de langste rij bolletjes? 

En waar de kortste? ‘Kom, ik heb wel weer zin om verder te gaan!’ roept de 

Wiskikker enthousiast. Zeg kwakerd, wees eens even stil. Zo kunnen we  

ons niet concentreren.

Klaar? Dan gaan we naar het volgende land. Doe de koffers maar dicht.

Land van Berg en Dal
Grafieken en statistiek

activiteit
-  Van alle voorwerpen die nu gesorteerd in 

(of naast) het koffer gesorteerd liggen, kan 

een grafiek gemaakt worden. Tel het aantal 

per ‘soort’. Leg ze vervolgens per ‘soort’ 

onder of naast elkaar in een rij. Waar zijn de 

meeste van? Waar de minste? Hoe zien we 

dat?

-  Uitbreiding:  

Maak een tabel en laat de kinderen de 

voorwerpen per soort tellen en bij ieder 

getal zet een kind een streepje in de tabel: 

Waar staan nu de meeste streepjes? Waar 

de minste? Van welke soort zijn er dus de 

meeste? 



Kilometers verder, wel tien kikkersprongen, ligt het Land van Kilo en 

Meter. Kom, we springen met de Wiskikker mee, zo hoog mogelijk.

In dit land leren we meten en wegen. Daarvoor hebben we een 

centimeter nodig. Zodat we kunnen meten wat het langst is.  

En zullen we kijken of we ook een weegschaal hebben? Dan kunnen 

we wegen wat het zwaarst is.

Kies maar een paar verschillende spullen uit de koffers. Wil je de 

centimeter gebruiken om te kijken wat het langst is? En het grootst? 

Wat is het kleinst? Wat is het zwaarst? Wat is het lichtst? Wat is het 

dikst? Wat is het dunst? Dat doe je goed knapperd!

Klaar om verder te reizen? Het volgende land ligt hier meteen naast. 

Het Land van Oneindig is helemaal niet ver. Als we één sprong opzij 

doen, dan zijn we er al.

Land van Kilo en Meter
Meten, wegen en vergelijken

activiteit
-  Als alles in het koffer zit, wordt het koffer 

meegenomen naar het land van Kilo en 

Meter. Bekijk alles wat in het koffer zit:  

wat is het grootst? Wat het lichtst?  

Wat het langste? Wat het dikste? Enz.  

Hiervoor heb je een meetlint en een 

weegschaal nodig.



Ho, stop, we zijn er al! Toet-toet, vroeoeoemmmmm, toet-toet! 

Bussen, auto’s, fietsers, treinen, boten, scooters, skateboards.  

Op straat, in het water en in de lucht zijn allemaal vervoersmiddelen. 

Wat een drukte is het hier, kom snel, op de stoep staan we veilig.  

En we zien van alles voorbijkomen. 

Zullen we ze samen tellen?

1-2-3 Ik tel alles wat ik zie!

Hoeveel fietsers komen voorbij?

1-2-3 Ik tel alles wat ik zie!

Hoeveel auto’s zie je?

1-2-3 Ik tel alles wat ik zie!

Tel maar hoeveel kinderen er op de stoep lopen.

Wij hebben ook allerlei vervoermiddelen. Welke hebben wij thuis?  

En welke ken je nog meer, die wij niet thuis hebben?  

Hoeveel verschillende vervoersmiddelen kun je opnoemen?  

Ja, je eigen voeten tellen ook mee!

Waar kunnen de meeste mensen in, in een auto of een trein. 

Hoeveel dan? Zullen we het aantal zitplaatsen tellen?

Toet-toet! De Wiskikker is al in de bus gesprongen. 

Hey Wiskikker, ga je nu al weer verder?

Land van Oneindig
Getallen

activiteit
-  Het koffer is gepakt en dan kunnen we 

gaan! Maar hoe gaan we eigenlijk op reis?

-  In dit land zijn er heel veel verschillende 

vervoersmiddelen. Hoeveel zijn het er? En 

hoeveel van elke soort? En dan willen we 

ook weten hoeveel mensen er in elk soort 

vervoersmiddel passen. Dus tellen we ook 

het aantal zitplaatsen. 

Hiervoor kan de bak met auto’s, bussen, 

boten, vliegtuigen, helikopters en treinen 

gebruikt worden. 

-  Uitbreiding:  

Leg een A4tje met een aantal stippen neer 

(en evt. het cijfer met het juiste aantal). 

Vervolgens leggen de kinderen zoveel 

vervoersmiddelen als dat er stippen zijn of 

dat het getal aangeeft.



Hoe staan de stoelen in een bus? Naast elkaar? Achter elkaar? Zullen we 

een bus maken van stoelen? Of kussens? De Wiskikker gaat mee, jij en ik, 

én al je knuffels. Allemaal samen in de bus. Rijden maar!

Kijk, er rijden nog veel meer auto’s en bussen op de weg. Als we een auto 

zien, klappen we twee keer in onze handen. En als we een bus zien, één 

keer. Voor een helikopter klappen we vier keer, goed? Dat klinkt zo: bus [één 

keer klappen], au-too [twee keer klappen] en he-li-kop-ter [vier keer klappen].

Daar komt een auto aan! [twee keer klappen]

Toet-toet! Een bus! [één keer klappen]

Nog een bus!

Heee, een helikopter [vier keer klappen]

En een auto.

Een helikopter. Een bus. Nog een auto!

‘Allemaal uitstappen!’, roept chauffeur Wiskikker.

Vliegen, fietsen of te voet

Lekker lopen, dat doet ons goed

Zin in een muziekje, een gezellig lied?

Wat is jouw grootste favoriet?

Dan zingen we samen in de maat

Luister eens hoe goed dat gaat

En we geven elkaar bij iedere stap

Een vrolijke handje-klap!

Geef de Wiskikker ook een hand

Dan rennen we naar het allerlaatste land

Land van Regelmaat
Patronen

activiteit
-  In dit land gaat het om het ontdekken van 

patronen. Hoe zijn de zitplaatsen in de 

verschillende vervoersmiddelen. Hoe staan 

de stoelen in een trein, in een vliegtuig, in 

een auto, in een boot. En hoe kan je daar 

dan gaan zitten in een patroon. 

Bij deze activiteit kun je een aantal stoelen 

neerzetten of met hoepels of kussens de 

zitplaatsen maken. 

-  Andere uitbreidingsmogelijkheid:  

Bedenk per vervoersmiddel een beweging. 

Maak hier vervolgens patronen in (bijv. 

2x vliegtuig, 2x auto). Als dit goed gaat, 

uitbreiden. Leg vervolgens een patroon  

met de verschillende vervoersmiddelen 

en maak de beweging die bij het 

vervoersmiddel hoort. 



Wat een reis. We zijn op onze bestemming. In het Land van Achter 

en Hoeks is alles wat je maar wensen kunt. Kijk maar eens goed om 

je heen. Er is een hele grote dierentuin, een pretpark, camping en 

vakantiedorp. Een heel groot zwemparadijs en een hoge berg waar 

je kunt sleeën en skiën. Waar wil jij naartoe?

Op de grond kunnen we deze plek na-bouwen. Met grote en kleine 

doosjes, met boeken en bakjes. Een doos kan een huis zijn, of een 

achtbaan, of het hok van de leeuwen. Zo bouwen we samen waar jij 

wilt zijn. Een dierentuin of een zwemparadijs. Of iets anders.  

Wat jij wilt.

Welke van jouw knuffels gaat eens een kijkje nemen op deze plek? 

Je knuffel vindt het superleuk om hier op avontuur te gaan! Kan hij 

naar de hoogste plek toe? Doe maar! Hij wil ook wel eens ergens 

naar binnen gaan. En erachter kijken. Knuffel, ga maar ergens 

bovenop staan! Waar denk jij dat je knuffel nog naartoe wil?

Zullen we samen een plattegrond tekenen van jouw land?  

Dan vergeten we nooit meer waar we samen zijn geweest en wat  

we hebben gebouwd!

Dank je wel Wiskikker! Hij haalt de gouden kroon van zijn hoofd 

en maakt een sierlijke buiging. Je bent een fantastische reisleider 

Wiskikker! Met een paar grote sprongen springt hij er al kwakend 

van door. Tot de volgende keer!

Land van Achter en Hoeks
Ruimte en geometrie

activiteit
-  En dan zijn we op de plaats van bestemming! 

Maar hoe ziet het er eigenlijk uit? In dit land van 

vormen en plaatsbepaling gaan we met dozen 

een dierentuin, speeltuin, land, stad, camping 

of vakantiepark maken (afhankelijk van wat de 

kinderen van jouw groep als ‘de bestemming van 

de reis’ zien) en doen we een spel met het vinden 

van een poppetje in de stad. Staat het poppetje 

op een gebouw, in een gebouw, voor een gebouw, 

achter een gebouw, naast een gebouw en waar kan 

het poppetje nog meer staan? Kunnen we ook een 

plattegrond maken van onze stad?  

Voor deze activiteiten heb je allerlei verschillende 

dozen en doosjes nodig. Deze kun je op de grond 

zetten of een lage tafel om een stad te maken waar 

je met elkaar omheen kan lopen. In deze stad zet je 

dan het poppetje en laat de kinderen vertellen waar 

het poppetje staan en dan kun je allerlei opdrachtjes 

geven voor het poppetje, zoals; ’Ga nu naast het 

hoogste gebouw staan, ga op het laagste gebouw 

staan, ga nu naar het groene gebouw’. 

-  Uitbreiding:  

Ook kun je met de kinderen nu een kaart tekenen 

van de stad/park en dan vragen om een gebouw 

aan te wijzen op de kaart en dan een ander kind 

het poppetje daar in de stad neer te zetten.

-  Andere uitbreidingsmogelijkheid:  

In dit land staan veel gebouwen. Kun je deze 

nabouwen? 

Dit kan met allerlei verschillende materialen, blokken, 

duplo, kartonnen dozen en dergelijke.


