DAGPROGRAMMA – VIERDE LEERJAAR
Naam: _________________________________________________
DAGTAAK 44
Hallo,
Zou het op deze donderdag ook gaan donderen? Weer of geen weer, een dagtaak is er altijd! Veel
plezier ermee.
Laat ons weten wat je ervan vindt. Je mag ook een foto sturen.
basisonderwijs@plantyn.com
VAK

TAAK
Opdracht voor lezen
Schrijf een briefje aan je beste vriend(in)

Rekenen: Cijferen en hoofdrekenen

WO: Windroos

© Uitgeverij Plantyn www.leerleefbeleef.be – Dagtaken – maart-april-mei-juni 2020

Klaar?

DAGPROGRAMMA – VIERDE LEERJAAR
Naam: _________________________________________________

Dagboek van ______________________
Waar kan jij heel boos van worden? En waar word je heel blij van?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Je mag het ook tekenen:
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Opdrachten lezen 4e leerjaar
 Lees de zinnen. (tongbrekers)
 Maak dan de opdracht.

OPDRACHT
Bedenk zelf een leuke tongbreker.
Probeer het meteen zelf. Of volg deze stappen.
1. Schrijf eerst woorden op die met dezelfde letter(s) beginnen. Bv. kr-, sp-, tr- …
2. Maak er nu een leuke zin mee.
3. Herhaal die zin enkele malen zonder dat je tong in de knoop geraakt.
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..

TAAK 48

Taak na blok 6 – les 19

1

Naam:

Datum:

Klas:

Klasnummer:

Vul de schatting in.
Noteer de getallen onder elkaar.
Reken uit.
Vergelijk de uitkomst met de schatting.
52,12 + 826,27 =

573,57 – 22,2 =

568,75 – 335,84 =

Ik schat:

Ik schat:

Ik schat:

H T E

t

h

De som ligt in de buurt
van de schatting:
ja   nee

2

H T E

t

h

Het verschil ligt in de
buurt van de schatting:
ja   nee

H T E

t

h

Het verschil ligt in de
buurt van de schatting:
ja   nee

Los op.
9×3 =

27 : 9 =

35 : 5 =

45 : 9 =

9:3

=

60 : 6 =

8:8

=

7×9 =

90 : 10 =

4×8 =

15 : 3 =

10 × 6 =

54 : 9 =

9×8 =
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3

Vul de schatting in.
Reken uit.
Vergelijk de uitkomst met de schatting.
41,22 + 54,382 =

84,673 – 3,242 =

62,18 – 2,188 =

Ik schat:

Ik schat:

Ik schat:

H T E

t

h

H T E

d

De som ligt in de buurt
van de schatting:
ja   nee

4

t

h

Het verschil ligt in de
buurt van de schatting:
ja   nee

H T E

d

t

h

d

Het verschil ligt in de
buurt van de schatting:
ja   nee

Maak eerst een schatting.
Los daarna cijferend op.
Controleer met de omgekeerde bewerking.
Bewerking: 44,337 – 25,517

Omgekeerde bewerking:

Ik schat:
H T E

Ik vond de taak

t

h

H T E

d

t

h

d

Ik maakte de taak alleen.
Ik kreeg hulp.

Opmerking ouders:
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Ruimte

De windroos herhaling
Dit kun je al
Je weet waar de zon ’s morgens, ’s middags en ’s avonds te zien is.
Je kunt de hoofdwindstreken bepalen met het kompas, het uur en de
stand van de zon.

Dit kun je straks
Je kunt de hoofd- en tussenwindstreken aanduiden op een windroos.

1

Duid op de windroos de hoofd- en tussenwindstreken aan.

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

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

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

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

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

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

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

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

Vul de juiste tussenwindstreken in.
Tussen het noorden en het oosten bevindt zich het
Tussen het zuiden en het oosten ligt het

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

.

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

.

Tussen het noorden en het westen ligt het

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

Tussen het

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

en het

.

ligt het zuidwesten.

28/01/15 14:27

Ruimte
2

Kleur de passende vakjes blauw. Begin bij het blauwe vakje.

Kleur 1 vakje noord, 1 vakje noord, 1 vakje noord, 1 vakje noord, 1 vakje zuidoost, 1 vakje
zuidoost, 1 vakje noordoost, 1 vakje noordoost, 1 vakje zuid, 1 vakje zuid, 1 vakje zuid, 1 vakje
zuid.
Welke letter heb je getekend? De letter

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

Ontwerp nu zelf een letter in het lege rooster. Noteer welke vakjes moeten
gekleurd worden.
Geef de opdracht aan een klasgenoot.

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

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

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

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