TAAK 48

Taak na blok 6 – les 19

1

Naam:

Datum:

Klas:

Klasnummer:

Lees.
Los op.
Vijf potjes van mama’s heerlijke chocomousse wegen samen 250 gram.
Hoeveel wegen 3 potjes samen?
Bewerking:

250 : 5 = 50
50 × 3 = 150

Antwoordzin: 3 potjes wegen samen 150 g.
Rik heeft 2 pakjes boter en 1 chocoladereep. Samen wegen ze 550 gram.
De chocoladereep weegt 50 gram.
Hoeveel weegt 1 pakje boter?
Bewerking:

550 – 50 = 500
500 : 2 = 250

Antwoordzin: 1 pakje boter weegt 250 g.

2 Een koe geeft 20 liter melk per dag.
Hoeveel flessen van 1 liter kun je daarmee vullen?
Hoeveel flessen van ½ liter kun je daarmee vullen?
Antwoordzin: Dat zijn 20
Dat zijn 40

3

flessen van 1 l.
flessen van 1/2 l.

Los op.

93
Start

– 69

162

377
+ 284

Einde

+ 361
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541
– 152

99

4 De leerlingen van het derde leerjaar maken een diagram over hun schoenmaat.
8

aantal leerlingen

7
6
5
4
3
2
1
31

32

33

34

35

schoenmaat

Hoeveel leerlingen zijn er in deze klas?
Bewerking:

2 + 4 + 7 + 6 + 1 = 20

Antwoordzin: Er zijn 20 leerlingen in deze klas.
Welke schoenmaat komt het minst voor?
Antwoordzin: Schoenmaat 35 komt het minste voor.
Hoeveel keer komt schoenmaat 34 voor?
Antwoordzin: Schoenmaat 34 komt 6 keer voor.
Hoeveel leerlingen met schoenmaat 32 zijn er meer dan leerlingen met schoenmaat 31?
Bewerking:

4–2=2

Antwoordzin: Er zijn 2 leerlingen meer met schoenmaat 32 dan met schoenmaat 31.

Ik vond de taak

Ik maakte de taak alleen.
Ik kreeg hulp.

Opmerking ouders:
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Welke plant?

Natuur

Verbind de woorden met de zinnen.
Ik groei in weiden en langs bermen.
Ik groei waar ik wil.
Ik word aangeplant in een tuin of een park.
De mensen onderhouden mij.
Vroeger groeide ik in het wild. Nu kweken de
mensen mij om op te eten.

cultuurplant
wilde plant
park- en tuinplant

Ken jij al enkele planten?
Kleur bij elke afbeelding het passende cirkeltje.

{ cultuurplant

{ cultuurplant

{ cultuurplant

{ wilde plant

{ wilde plant

{ wilde plant

{ park- en tuinplant

{ park- en tuinplant

{ park- en tuinplant

{ cultuurplant

{ cultuurplant

{ cultuurplant

{ wilde plant

{ wilde plant

{ wilde plant

{ park- en tuinplant

{ park- en tuinplant

{ park- en tuinplant

Natuur
Kleur het cirkeltje groen als de uitspraak juist is, rood als ze fout is.
Verbeter de foutieve uitspraken.
{ In een boomgaard grazen veel koeien.

In een weide grazen veel koeien.

............................................................................................................................................................................................................................................................

{ Een poel wordt door mensen aangelegd.

– Een poel is een waterplas die door de natuur is ontstaan.
– Een vijver wordt door mensen aangelegd.

............................................................................................................................................................................................................................................................

{ Een vijver wordt soms gebruikt om vissen zoals goudvis, steur en koi te kweken.
............................................................................................................................................................................................................................................................

{ De akker wordt door de boer bewerkt. Hij beschermt zijn planten tegen onkruid en
ongedierte.
............................................................................................................................................................................................................................................................

{ Een meer is een kleine waterplas die door de mens is gemaakt.

– Een meer is een grote waterplas die door de natuur is gemaakt.
– Een poel is een kleine waterplas die door de natuur is gemaakt.
............................................................................................................................................................................................................................................................

{ In het bos leven zowel zoogdieren als insecten.
............................................................................................................................................................................................................................................................

{ Een bos is een stuk grasland waarop alle bomen mooi op een rij en op eenzelfde afstand
van elkaar zijn geplant.

– Een bos is een stuk natuur dat uit bomen, struiken en planten bestaat.
– Een boomgaard is een stuk grond waarop alle bomen mooi op
een rij en op eenzelfde afstand van elkaar zijn geplant.
............................................................................................................................................................................................................................................................

{ In de weide graast het vee. Er is vaak prikkeldraad rond de weide.

............................................................................................................................................................................................................................................................

