Op Waku-\ruaku
kun je rekenen

Eigen producties
va n kinderen

... Ze denkt nog even. 'Ik
kom zo bij je terug. Àdem?'
'-W.aso?'

je handig.
het
sommetje
om.'
Ze condraait
Je
'1+4' 'Goh, zeg

dat doe

troleert dit even op het rekenrek.

'Mandy?"2+3'

Julie Menne

''Waso? ... Of hebben we ze allemaal

Eigen producties kunnen
structuren van de telrij aan het

licht brengen. ln dit artikel
wordt beschreven hoe een
pratende vogel leerlingen
uitdaagt in het bedenken van
veel sommen. Leerlingen
ontdekken aan de hand van
deze producties verschillende
relaties tussen getallen. Dit
heeft als uiteindelijk doel dat
ze zich flexibel kunnen
bewegen over een lege
getallenlijn.

De

al gehad?'

Ze knikt ja. Twee leerlingen steken
hun vinger in de lucht.
Juí j"í 5*0 en 0+5 nog.'
Ismaël gaat staan en zegt:'6-1'.
Nu komen meer leerlingen met erafsommen: 10-5, 7 -2. En'W'aku
geeft steeds 5 als antwoord. Bij 8-2
schudt hij nee. Hij kan namelijk
heel goed rekenen. Zo'n foute som
wordt snel ontmaskerd met behulp
van het rekenrek.
'Als je 8 kralen op de bovenste staaf

ven voorstellen

schuift, weet je dat de rode kralen
rnet z'n vijven zijn. Die hoeven we
niet meer te tellen. Met 8 kralen

'Dit is'Waku-waku en hij kan

heb

alleen maar 5 zeggen.'

maar:

juf

staat voor groep 4 met een

bontgekleurde papegaai aan haar
hand'. Zrjn grote, gele snavel kan
open en dicht. 'Om hem nu slim te
laten lijken, bedenken we een sommetje waar 5 uitkomt.'

'Ouarda?''3+2'
'Waku

antwoordt: '5'.
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geweest.'

Ook goede rekenaars worden uitgedaagd. Ibrahim komt met 100-95.
Erol zegt:'200-295.' Zo'n moeilijke
foute som wordt even snel verbeterd door dejuí
'Oh, je bedoelt 200-195?Ja, dat is
ook 5, hè Waku?' Ter verduidelijking schrijft de leerkracht de som op
het bord. tanger hierbij stilstaan
verstoort de bedoeling van de les.
Bovendien hebben betere rekenaars
aan een dergehjke uitleg vaak a1 vol=
doende.

Na deze mondelinge inleiding
schrijven de leerlingen zoveel mogelijk somrnen op voor'§Vaku-waku. Al deze producties worden in
een doosje met een 5 gestopt. Dit
doos.je hangt boven zijn bed, zodat

6,7, 8.' De leerkracht schuift

de witte kralen één voor één aan.

''Welk sommetje moet het zijn?'
Zodra leerlineen zich realiseren dat
erafsommen ook kunnen, zijn de
mogelijkheden onbeperkt. Denk je
bg het getal 5 alleen aan erbijsommen, dan heb je alle combinaties
snel gehad.

)

sommetje is

je 5 roden en 3 witten. Kijk

Als Alexandra 6-1 oppert, knikt
'Waku alleen maar.

Jannis?"4+1'

'§/eet je wàarom hij niets zegt? Het

Waku-waku

leert snel

€t r suàÍU€q uelllM r

S

'ru

9l '6t{t

25195

's?d ue^ pao8
89-l/ sF sàhéunuos ftq.rate1 tmol
apoqtëtrrsà[Booq ép ]àIx pÍaqpuè>I

-atr 'I=61-02 str6 'rap;al a[iuaa
elÉur.rds '$eE 97 reÉv 6I ue^ öf sIV
Juroo^ ar8ate;trs sle lsuarp loq léop
rélEI uA

'02=I+61 lutzrr '(uaua1:l

otBooq) I.=6I-02:urepa8 rqaq peoS

uur8 al Ëu sr lurssaJètrul 'uè)Íaiqtuo

,g-§g -Io zg-€,9 sÍE uèuiLrros

-Jtra è1or5 'plèèqroo^ léq u€€ Sool
-euE uèuiuros 1o1 uèlJadàq qJrz uà3
-urÍraèl azap ryp'raq sr 1ir1a1.raud6
'(E Ëup1aerye arz) uaur

-è:1àr èpèo€ rapurur3nl sp JèaulÍltlx\

'uè^ëBé8 lpro.^À urosplààg

-ixosj?Jé àtror8 apturtue8oz perp.rap
-ur nu uàuuÍzra.L ua8uq*aa1'I-09
-19 pleàqroo^ sle oz gaa8 'uo1eu
a] ,uarutlros-I, uè[Ë]è8 aloJ8 lèur
>loo uàJèlmurls al $aaqord sreeu

-orlur ë1 oEooqauela.r 1aq uro 3ue3
-uI uaè lpalq I=61-02 sF uros uè[

Ie.^À
1s.rea

taq ai;oSurarqte elorluor
lraa8ung alEooq

lrg

sle

uatarnp

-roo^ sp Z9-€9 t€ gnaqo8 ra

lezw

'(g Surplaoqe arz)
EuErn totr alltrtuorè;;rp roo^ uèpaq
-1ir1a8ou uèlÍo{ sarlonpo.rd ap uy
'ua{eoz
uëtràoui ua[elo6 opua8lo.tuaado
spèels

l;

li

P

o

t -\t

í

c>L-

rz lEp lsn^Ààq Ssrvr:puee8 sed

>1ft1aureu qf,rz

uèpro,ll èZ 'uéïrè,{À

at puara.rrdsur laaq lzla8 rgp lsmi
qro; 'uaègrèi oz dao"r8 ep nu

,.-l!

i. :.

r.

r'r"ril

,',q,lrí.AT;d\,

,,,óír,§lt.iI
ao-0t-0L
tta

ó?i:§l;q6

lJv
^7
'ta'. , :

.:.

..

:t

a

:

=o*0

a:'

.::

-:

r, r

-'

:'

t, lt"rrr

(,'
r

-do ap tlR '{èJuaïèJ tèq do uèr
-Rlf,Rrls èp u1?^ ep8uèl;a^ lèq ur uàE
*BtI ,Z"3rrno1a1u,r. tèÍu sr uè[€]èg
èzap roo^ eznèï è(I 'paq uftz uaa
-oq salsoop ap az ua[n^ uè n]Ír1yt

roo^ uoiutuos ue8urlraal ualuèpaq
,§, taur spoz tèN 'ua88az SI ua 0Z
'91 sua8lo.tuaarèlqrr ftrï ,rï ue{à.^À
apua8lorr àC 'laus iràèl n:{Ë./\t-n{e1yt

r1[1q

l: o ? - lg
l- o0l * r"l
\--o 6 '-' 6
\-r' oB,lB
t

8Éaup;a,t Iaaq

{oo lïhlJIèz nryÀ\

,'àH1eW, í'ure stàÍN,
'ua8urpool àp

uatqlnz',eq'aoN,
'F1o3

,^^.ntg uaè

l1[I tlg

'àràpue èIèq uàè

sr 'trJeél .1, ftq uiorre.ra. uapëJ è(I
IBIàB lag ua n{sÀ4,-n{€/Xt

I

'0I-0I

§lBoz

'uètlrz

u3ssntr

,§-tèIu, uèè èot uaJe ra laoru 1ft1
-rnnttN 'uàïuèpJIaZ 'ua1lo1 uaag
alruo tot51 'uallrz"lftls>1ots ai3frlq al
-noJ uaa [ig 'lqcn1 ap ur s;e8uu.gli,r
allaals íut{ ol-sl€ ué roo^ uéururos
ap lsealgnl

o6'lrn

a1ft1a1ryur3o

a1ft1reoru 'a8rddrr8 'àroolrt med uoo

'(g Surplooqr ry) OZ uep ue;p::8

hq rsorl

ïJr/\\ rp

dg

uE^ purà req

a.ralo*B tèur uoururos fiq 1oo tple8

lL,

ls8uarq

r{tlq

>1rn;qaB

llp ua 'uàrrurnJls azop uta
tar{ roo^ rnàïroo^ uaa

'ftq laop tÈp uf'(olo3 arz) uar
*èl ue{ p;ooq ufrz lrn leriuap az ftq

rr666:00r
,r 668
,

oo0

=
: F61-oó
&

r: b bq -o0{

oaQ

,--bfiv

or,s

t=bhq-

r.h[L.ooÉ
, =nblz

-oo

€.

\:bb1;00I
t= bB -oo

I

AJà

