T8 Rem 31: Leestekens en hoofdletters
schrijven waar het hoort
Leestekens en hoofdletters
Leestekens
. na een zin die je zegt
voorbeeld:
Ik ga vandaag naar school.

Hoofdletters
Aan het begin van de zin
voorbeeld:
Ik werk heel flink.

? na een zin die je vraagt
voorbeeld:
Waar ga je heen?

Bij namen van mensen
voorbeeld:
Sam, Loes, Hajar

! na een zin die je roept of die zegt wat
je moet doen
voorbeeld:
Ik ga naar huis!
Ga naar je kamer!

Bij plaatsnamen
voorbeeld:
Antwerpen, Duitsland, Kerkstraat
Bij feestdagen
voorbeeld:
Kerstmis, Pasen, Nieuwjaar, Suikerfeest
Bij namen van heiligen
voorbeeld:
God, Allah, Jahwe

1

Kleuren en strepen
■■ Lees de zinnen.
■■ Kleur de leestekens.
■■ Onderstreep de woorden die een hoofdletter moeten krijgen.
met pasen gingen wij op reis naar griekenland.
waarom verhuizen jullie naar nederland?
ik wil dat jullie stoppen met roepen!
kijk daar! er vliegt een uil door onze tuin!

2

Opsmukwerk
■■ Schrijf de zinnen over.
■■ Schrijf hoofdletters en leestekens waar het hoort.
1 mijn oma bidt elke dag tot god.
Mijn oma bidt elke dag tot God.
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2 in de zomer zijn er vaak bosbranden in portugal.

In de zomer zijn er vaak bosbranden in Portugal.

3 elk jaar valt pinksteren op een zondag.

Elk jaar valt Pinksteren op een zondag.

4 in oktober viert mira het suikerfeest.

In oktober viert Mira het Suikerfeest.

3

Eigen werk
■ Gebruik de woorden uit het kader in een goede zin.
■ Schrijf de zin op.
■ Schrijf hoofdletters en leestekens waar het hoort.
vrienden – zomer

eigen antwoord

verhuizen – hasselt

augustus – frankrijk

■ Een foutje mag. Schrijf het hier eenmaal goed.
Vertel me hoe je het doet!

Hoe deed ik de taak?
Ik denk
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Juf/Meester vindt

© De Taalkanjers Spelling 4, Plantyn

Les 137 • Meten

1

1 ton = 1 000 kg

Kies het juiste teken: > , < , = .

<
<
<
>

het gewicht van een zak aardappelen
het gewicht van een kruiwagen vol stenen
het gewicht van een volwassen mens
het gewicht van een geladen vrachtwagen

2

1 ton
1/4 ton
1 ton

Hoeveel kg?

1 000 kg
0,5 ton =	  500 kg
1/2 ton =	  500 kg

250 kg
0,25 ton = 250 kg
0,1 ton = 100 kg

  1 ton =

3

1 ton

1/4 ton =

Deze lichte vrachtwagens hebben een laadvermogen van 1 ton.
Hoeveel kg mag de laatste kist wegen?
Noteer het gewicht op deze kisten.

500

250

3/4

4

900

Rangschik van zwaar naar licht.

250 kg – 0,4 ton – 1,5 ton – 1 100 kg

1,5 ton
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1 100 kg

0,4 ton

250 kg
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5

We onthouden!

1 000 kg
1/2 ton =   500 kg

250 kg
1/10 ton = 100 kg
Een ton komt ongeveer overeen met het gewicht van 33 kinderen van negen jaar.
1 ton =

1

1/4 ton =

Wat is in elke rij het zwaarste?
Kleur dat vak blauw.

1

0,1 ton

10 kg

1 000 kg

2

0,01 ton

100 kg

1/2 ton

3

0,25 ton

200 kg

1/10 ton
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