DAGPROGRAMMA – EERSTE LEERJAAR
Naam: _________________________________________________
DAGTAAK 16
hallo,
dit is je taak voor deze dag! wat doe jij dat goed. �

VAK

TAAK
Spellingsopdracht
Leesopdracht

Rekenen: Lijnen en vlakken

WO: vandaag geen opdrachtje

Gekke bewegingstussendoortjes
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Klaar?

DAGPROGRAMMA – EERSTE LEERJAAR
Naam: _________________________________________________

Dagboek van ______________________
wat weet jij over een virus? hoe ziet dat er uit?

Je mag het ook tekenen:
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T1 rem 2: hoorwoorden met een korte
klank sorteren
de korte klanken

1

de a van rat

de e van et

de o van op

de u van put

de i van in

niet lang, maar kort
■ verbind de letters onder de ratkaart met elkaar.
■ schrijf de woorden op.

p

a

s

t

e

l

z

i

t

v

o

l

z

u

s
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Remediëring toetsen

5

2

mijn buik zit vol
■ kleur de buik van elk woord blauw.
■ schrijf de woorden in de goede rij.
van

tik

lus

top

ren

les

vol

rap

zin

vul

a

o

e

u

i

3

ik doe het zelf wel
■ zoek bij elke klank twee woorden.
■ schrijf de woorden op.
a

o

e

u

i

■ een foutje mag. schrijf het hier eenmaal goed.
vertel me hoe je het doet!

hoe deed ik de taak?
ik denk

6

Remediëring toetsen

juf/meester vindt
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TAAK 21

taak na blok 3 – les 10
naam:

datum:

klas:

klasnummer:

tip! voor ouders: lees de opdracht voor.

1

overtrek 1 gebogen lijn met groen.
overtrek 1 rechte lijn met rood.
overtrek 1 gebroken lijn met blauw.
kleur 1 vierkant geel.
kleur 1 cirkel roze.
kleur 1 driehoek bruin.
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Kanjerwerkboek 1

45

2

teken de figuren na.

ik vond de taak

ik maakte de taak alleen.
ik kreeg hulp.

opmerking ouders:
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Kanjerwerkboek 1

46

Gekke bewegingstussendoortjes
naam: _________________________________________________

kegels of plastic flesjes, tennisbal, oude kousenbroek, ballon, bloempot

Vandaag mag het lekker gek.
Hou je camera klaar en… bewegen maar!

1. Een gekke kegelbaan
1. Plaats een zestal kegels op een rij.
Die kun je ook zelf maken met plastic flesjes.
Vul ze met wat water of zand.

2. Stop een tennisbal in een oude kousenbroek.
3. Zet de kousenbroek op je hoofd.
4. Handen op de rug en …
zwaai maar met je hoofd!
5. Kun jij alle kegels omver werpen?

2. Goed mikken!
1. Doe een tennisbal in een kousenbroek.
2. Bind rond je middel.
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Gekke bewegingstussendoortjes
naam: _________________________________________________

3. Kun jij de bal in een lage bloempot mikken?
En papa of mama?
Kunnen die het ook?
Plezier verzekerd!

3. Ballonnenrace
1. Plaats twee kegels op een flinke afstand van elkaar.
Maak de kegels eventueel zelf (zie opdracht 1)
2. Blaas een ballon op.
3. Knijp tussen je knieën.
4. Probeer:
- zoveel mogelijk rondjes rond de kegels te lopen zonder dat de ballon op de grond
valt.
- van kegel tot kegel te springen zonder dat de ballon op de grond valt.

4. Jongleren met ballonnen.
1. Blaas een ballon op.
2. Hou de ballon zo lang mogelijk in de lucht.
3. Kun je er ook twee tegelijkertijd in de lucht houden?
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