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Prinses Pien telt tot 10

Samenvatting:
Prinses Pien is een echte prinses. Ze mag alles doen wat ze maar wil.
Ze heeft zelfs een eigen klasje met een eigen juf. Maar leren doet ze niet
graag. Telkens als ze tijdens een spelletje met haar vriendjes moet tellen,
rent ze er snel vandoor. Of ze nu verstoppertje spelen of samen gaan
koken of met het ganzenbord spelen. Altijd moet Prinses Pien dringend
een plasje gaan doen als er geteld wordt. Als de vriendjes dan vragen
hoe dat komt, moet ze wel toegeven dat ze niet kan tellen, zelfs niet tot
tien. Daar willen de vriendjes snel verandering in brengen! Humoristisch
prentenboek over een prinsesje dat ontdekt dat leren toch wel fijn is.
Auteur + illustrator: Thaïs Vanderheyden

Bij dit boek zijn veel
downloads beschikbaar:
•
•
•
•
•
•
•

telkaarten van Pien met de cijfers 1 t/m 10
kleine memory telkaartjes
knutselkroon
losse kronen zwart wit versie
losse kronen kleuren versie
kleurplaat van een appelboom
gekleurde platen van een appelboom
en kersenboom
• digibordles tellen met Pien
• bordspel met afstreepkaarten
• werkbladen kronen tellen

thema’s:
•
•
•
•

tellen,
prinses
leren
vrienden.
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Telsuggesties per bladzijde
Stel steeds de vraag aan de kinderen wat ze allemaal zouden kunnen tellen op de pagina’s.
Houd alles bij op een groot vel.
Pagina 1 - 2

Pagina 3 - 4

P

rinses Pien krijgt altijd haar zin.
Ze mag op de muren tekenen,
slagroomtaartjes eten in bad of met
een feestjurk in de modder rollen.
Dat kan allemaal, want Prinses Pien
is

een echte prinses.

D

it is Prinses Pien. Samen met haar koninklijke ouders
en Narretje Niels woont ze in Kasteel Krakeling.
Pien heeft een kamer vol schitterende baljurken en
glinsterende gouden kroontjes. Als ze daar zin in heeft,
zet Pien gewoon twee kroontjes op. Dat kan allemaal,
want Prinses Pien is

een echte prinses!

• Laat de kinderen de wolkjes op de jurk van
prinses Pien tellen.

• Voor een echte uitdaging kun je ook de vloertegels
laten tellen. Dit is best lastig omdat je ze niet
allemaal kunt zien.

• Het is natuurlijk niet goed mogelijk om de kronen
te tellen. Je kunt met de kinderen schatten.
Zijn het er meer of minder dan 100, 200 etc.

Pagina 5 - 6

• Op deze pagina kunnen de kinderen de volgende
objecten tellen:
- de taarten
- de potloden
- de konijnen op de jurk van prinses Pien
- de aardbeien op de schaal

• Bespreek begrippen als minder en meer met
de kinderen. Zijn er meer potloden of meer
taarten en waar zijn er het minst van?

Pagina 7 - 8
Prinses Pien kruipt liever als een rupsje door de klas en
ze hangt graag als een aapje aan haar blauwe tafeltje.
Soms gaat ze er gewoon ‘hup’ vandoor! Dan laat ze juf
Roos helemaal alleen achter in de klas. Dat kan, want
Prinses Pien is

een echte prinses.

Prinses Pien heeft ook een klas met een echte juf, helemaal
voor haar alleen. Juf Roos schilderde het klasje van Pien
paars met gele stippen, want dat vindt de prinses zo mooi.
Piens tafeltje is blauw met wolkjes en er hangen kleurrijke
vlaggetjes aan de muur. Het is een prachtig klasje en Juf Roos
is altijd lief voor Pien. Toch is Prinses Pien niet blij. Ze vindt
het veel te stil in de klas. Soms valt ze zelfs bijna in slaap …

• Tel de vlaggen aan de muur en bekijk van

welke kleur er de meeste en de minste vlaggen
zijn.

• Tel de potloden en vergelijk deze met het aantal
op de vorige bladzijde.

• Tel het aantal vellen papier.
• Tel het aantal potloden en vergelijk deze met
het aantal op de vorige bladzijde.
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Telsuggesties per bladzijde
Stel steeds de vraag aan de kinderen wat ze allemaal zouden kunnen tellen op de pagina’s.
Houd alles bij op een groot vel.
Pagina 9 - 10

Pagina 11 - 12
P

rinses Pien speelt het liefst verstoppertje in de
boomgaard van Kasteel Krakeling. Met haar vriendjes
Dikkie, Vic en Babs zoekt ze een schuilplaats tussen
struiken en bomen. Molly de Muis telt tot tien.

N

u is het de beurt aan Prinses Pien.
‘Pientje, tel jij tot tien?’ vragen haar vriendjes.
Maar Pien telt helemaal niets! Ze piept ‘Oeps, ik moet
plassen’ en rent dan als een haasje de boomgaard uit.
De vriendjes blijven beteuterd achter.

‘Wie niet weg is, is gezien!’
Heeft iedereen zich goed verstopt?

• Tel de bomen in de boomgaard
• Bekijk hoeveel vruchten ze dragen.
• Vergelijk de bomen, welke heeft er het minste?

• Tel de ramen in het paleis.
• Tel de bomen op de pagina.
• Tel de vriendjes van Pien. (Dus niet Pien zelf).

Pagina 13 - 14

Pagina 15 - 16

	Welke heeft er iets meer, en daarna?

‘

Z ullen we samen cakejes maken?’ stelt Niels voor. Dat vinden

Pien en haar vriendjes een super idee, want gebakjes zijn het
allerlekkerst als je ze zelf mag maken! Niels neemt één eitje
en doet het in de kom. Vic schept er twee lepeltjes meel bij.
‘Pien, giet jij drie kopjes suiker bij het beslag?’ vraagt Niels aan
de prinses. ‘Pien?’ Maar Prinses Pien is weg. ‘Oeps,
ik moet plassen!’ horen haar vriendjes nog.

A

ls het buiten koud en donker wordt,
spelen de vriendjes gezellig ganzenbord.
Nu ja, gezellig … tot Piens pionnetje aan de beurt is.
Als Prinses Pien de dobbelsteen moet gooien,
gaat ze er als de wind vandoor. ‘Oeps, ik moet plassen,’
roept ze. En weg is Pien.

• Tel de koekjes op de schaal.
• Tel de glazen limonade.
• Zijn er genoeg koekjes en glazen voor iedereen?

Op deze pagina kunnen de kinderen tellen:
[opsommingslijst]
• de eieren
• de potten (let hierbij ook op de potten die
nog in de kast staan)
• de snoepjes in de potten
• de aardbeien.
• de schalen / kommen

LESBRIEF

Prinses Pien telt tot 10

Telsuggesties per bladzijde
Stel steeds de vraag aan de kinderen wat ze allemaal zouden kunnen tellen op de pagina’s.
Houd alles bij op een groot vel.
Pagina 17 - 18

Pagina 19 - 20
P

ien pinkt een traantje weg en mompelt
zacht: ‘Sorry, lieve vriendjes, ik … ik kan niet
tot tien tellen.’ Piens wangetjes kleuren rood
als aardbeien. ‘Lieve Pien, dat kun je toch
vertellen tegen ons!’ sust Narretje Niels.
‘Je moet gewoon wat beter naar de juf
luisteren, ze leert je een heleboel leuke dingen!’
‘Hé, waarom kom je niet bij ons in de klas?
Samen leren we je wel tot tien tellen!’
zegt Dikkie de Beer.

D

e vriendjes van Prinses Pien zijn sip. ‘Waarom ga je er
steeds vandoor als we samen spelen?’ vraagt Narretje
Niels een beetje boos. ‘Verstoppertje of domino, hinkelen
of om het langst je adem inhouden … wat we ook spelen,
voor het eind ben je verdwenen!’

• Probeer weer de tegels te tellen met de kinderen.

• Tel de stippen op de rug van

• Tel de harten op de jurk van prinses Pien.

• Hoeveel tranen tel je?
• Hoeveel eendjes tel je nu op

Hoeveel grijze tegels tel je? En hoeveel witte?

Maak er een som van. Hoeveel harten tel je
aan de onderkant? En aan de bovenkant? 5 + 2 = 7

• Je kunt ook het aantal harten op de pagina laten

tellen. Er staat er namelijk ook nog één op de deur.
	Stel de vraag: hoeveel harten zie je?

• Tel de eendjes op de jurk van Babs Konijn.

Pagina 21 - 22

D

e juf en haar vriendjes leren Prinses Pien tellen
van één tot tien. Samen zingen en tellen ze in koor.

Wat is tellen leuk!

•
•
•
•
•
•

Tel de ruiten op de vloer.
Tel de muziekinstrumenten.
Tel het aantal cijfers op de jurk van Pien.
Tel het aantal cijfers op de pagina.
Hoeveel beren tel je?
Hoeveel knopen zijn er op de jas van de beer?

het lieveheersbeestje.

de jurk van Babs Konijn?
	Is dat meer of minder dan
op de vorige bladzijde?
	Waarom zullen het er nu
meer zijn dan net?
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Zingen
Op de wijs van Vader Jakob:

Prinses Pien telt tot tien,
Tel je mee? Tel je mee?

1, 2, 3, 4, 5, 6
7, 8, 9, 10.
Zo telt Pien,
van 1 tot 10.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Waar is prinses Pien gebleven?
Is ze hier? Of zit ze daar?
Als je haar ziet, dan zeg je ’t maar!

Wij maken kinderdromen waar
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Suggesties met de telkaarten:
Bij het boek worden aanvullende telkaarten aangeboden.
Je ziet steeds een lijst met daarin een cijfer.
In de andere lijst zie je Pien met één of meer kronen op haar hoofd.
Met deze kaarten zijn verschillende activiteiten te verzinnen.
• Laat de kinderen het cijfer bij het juiste aantal kroontjes zoeken.
• Hang de cijfers aan een waslijn en laat de kinderen de juiste hoeveelheid
naast het cijfer hangen.

• Hang de plaatjes van Pien op en laat de kinderen het juiste cijfer naast
de plaat hangen.

• Laat de kinderen de cijfers in de juiste telrij ophangen.
• Hang de telrij op en haal één cijfer er tussenuit. Laat de kinderen bepalen
welk cijfer ontbreekt.

• Neem de losse kroontjes en vraag de kinderen om bij elke plaat van Pien te

zorgen dat ze steeds 10 kroontjes heeft. Hoeveel kroontjes komen er dan bij?

Suggesties met de bomenplaten:
• Print de boomplaten vijf keer af, je hebt in totaal dus tien bomen.
• Plak de bomen op een koker of doosje en zet ze in een rij naast elkaar.
• Neem speelgoeddieren van een beer, muis, ezel, konijn
en laat de kinderen de ogen sluiten.

• Verstop één of meer dieren achter één van de bomen.

Zeg het volgende versje op:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,
Wie niet weg is, is gezien!
Beer / muis / ezel / konijn / Pien heeft zich
achter een boom verstopt.
Raad welke boom, en ik zeg of het klopt.
De kinderen proberen te raden achter welke boom de dieren
verstopt zitten. Ze kunnen hierbij eerst een vraag stellen
of het dier achter een kersenboom of achter een appelboom verstopt zit.
Bij het raden maken de kinderen gebruik van de rangtelwoorden:
‘ik denk dat Pien achter de derde boom verstopt zit’.
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Knutselactiviteiten
• Geef de kinderen een vel met de losse kroontjes
en een lege schilderijlijst.

• Schrijf een cijfer in de hoek van de schilderijlijst

en laat de kinderen evenveel kroontjes in de lijst plakken.

• Ze kunnen eventueel ook Pien tekenen

en de kroontjes op haar hoofd plakken.

• Ze kunnen ook zichzelf tekenen of een eigen foto in de schilderijlijst plakken.
• Kopieer de knutselkroon op dik papier en laat de kinderen de kroon uitknippen
en inkleuren en beplakken met siersteentjes.

• Plak de knutselkroon op een hoedenstrook.
• Elk kind krijgt zijn eigen Pien kroon waar je in de klas
weer telspelletjes mee kunt doen.

Sociaal-emotioneel:
In het boek verstopt Pien zich telkens als er geteld moet worden.
Pien is bang om te falen. Bespreek dit met de kinderen en stel de volgende vragen:
•
•
•
•
•
•
•

Ervaren zij dit gevoel ook wel eens?
Kun je alles in één keer goed?
Hoe leer je dingen?
Wat vond jij wel eens heel moeilijk?
En wat heb je toen gedaan?
Pien verstopt zich steeds. Wat vind jij van haar oplossing?
Wat is een betere oplossing volgens jou?

Werkbladen tellen
• De kinderen tellen de kroontjes in het vak en stempelen of schrijven
het cijfer in het lege hok.

• Je kunt ook de kinderen de vakken met de kroontjes laten uitknippen
en laten opplakken in een volgorde van weinig naar veel.
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Kronen
Met het document losse kronen zijn veel lessen mogelijk.
Maak bijvoorbeeld een telboekje met de kinderen of sorteer de kroontjes op soort.

Het bordspel
Bij het boek is een leuk en simpel bordspel
ontworpen. Kinderen kunnen dit spel
zeer gemakkelijk zelfstandig uitvoeren.

Benodigdheden:
•
•
•
•
•

2 dobbelstenen
4 pionnen
scorekaart
fiches
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De kinderen moeten in de vastgestelde tijd proberen zoveel mogelijk cijfers op
de scorekaart te bedekken met een fiche. Diegene die de meeste fiches op de kaart
heeft liggen is de winnaar. De kinderen beginnen bij start. Het aantal stippen dat ze
gooien geeft aan op welk vak ze moeten gaan staan. Ze leggen een fiches de fiches op
de scorekaart. Het spel is afgelopen zodra de kookwekker gaat of bij een volle kaart.

Memory
De telkaartjes van Pien kunnen ook worden gebruikt als memoryspel.
Speel memory met alleen de cijfers of juist alleen de hoeveelhedenkaartjes.
Of meng de set zodat de kinderen het cijfer bij de juiste hoeveelheid moeten zoeken.

