TAAKJES 3DE LEERJAAR

Week 3:

30 maart – 3 april 2020

MAANDAG 30 maart 2020
Blok 6 les 2
Logisch en wiskundig
denken:
Vraagstukken over
gewicht en inhoud

1) Leg al klaar: een personenweegschaal en een maatbeker.

MAALTAFELEXPERT

Haalde je nog geen 100 bij toetsje 1? Maak dan terug toetsje 1.

2) Bekijk het instructiefilmpje op WhatsApp.
2) Maak volgende oefeningen in je werkboek:
p. 7 - 9 oef. 1 + 2 (zandoogjes: 1 + 2 + 3)

pc/Tablet/Smartphone

Wiskanjers blok 6
p. 7 - 9

Toets thuis 1

De leerlingen die niet klaar zijn binnen de tijd, mogen het blad verder
afmaken in een ander kleurtje. Blijf wel goed verder werken en noteer de tijd
die je nodig had om je blaadje af te werken.

Had je alles juist bij toetsje 1? Dan mag je toetsje 2 doen.
Je krijgt zoals steeds 5 minuten voor de 100 oefeningen.

Vraag iemand om te verbeteren dan weet je onmiddellijk hoeveel je hebt gehaald. En
je weet het… hoe meer je oefent, hoe beter je iets kan, he! Gewoon je best doen ;)
Hou je toetsjes goed bij in een mapje en breng het mee naar school.
Toetsje 3 is voor nà de paasvakantie ;)

SPELLING – Thema 8
Les 2: Als het maar niet
gaat regenen
Woorden op –elen, -eren
of -enen

Maak volgende oefeningen in je werkboek:
p. 39 – 41 oef. 2 + 3 + 4 ( + 5 mag) (+ flits mag)

LEESMOMENTJE

Lees minstens 10 minuutjes in je leesboek. Geniet van het verhaal.

Voor diegenen die zin hebben om te flitsen: Hier volgen de zinnen die ze je mogen
dicteren! 1. Ik hoor het in de verte donderen. 2. Er waren ook veel donkere wolken.
3.Het zal zeker gaan regenen. 4.Wat later was er weer een heldere lucht.

Taalkanjers spelling
Deel D
p. 39 - 41

DINSDAG 31 maart 2020
Blok 6 les 3
Meetkunde: Puzzelen en
patronen

1) Als je 2 kleine rechthoekige spiegeltjes hebt, mag je deze alvast klaar
leggen voor dit lesje. Heb je dit niet (wat niet erg én begrijpelijk is), dan
maak je van oefening 1 enkel de 3de opdracht.
Ook je kleurtjes, een schaar en enkele kleine rechthoekige of vierkante
papiertjes heb je nodig.
2) Bekijk de instructiefilmpjes van blok4les6 en blok5les7 op Scoodle
(Scoodle Play of via QR-code in je werkboek) nog eens. Deze leerstof
over de driehoeken kan je hier nog eens opfrissen.

pc/tablet/laptop
Kleurtjes
Eventueel 2 kleine
spiegeltjes
Een schaar
Enkele kleine papiertjes
Wiskanjers blok 6
p. 10 - 12

2) Bekijk het instructiefilmpje op WhatsApp.
3) Maak volgende oefeningen in je werkboek:
p. 10 – 12 oef. 1 + 2 + 3 + 4 + 5
MAALTAFELEXPERT

Oefen 10 minuutjes voor maaltafel-expert. Wees een beetje creatief en
vind een manier die voor jou goed werkt. Volgende week stuur ik een
toetsenblad door dat je kan afdrukken en maken (100 oefeningen in 5
minuten).

LEESMOMENTJE

Lees minstens 10 minuutjes in je leesboek. Geniet van het verhaal.

pc/tablet/
buiten oefenen/
op de trap oefenen/
kaartjes of spelletjes die
je nog wel ergens hebt
liggen

WOENSDAG 1 april 2020
ORIËNTATIE OP DE WERELD
LES 24: DE LENTE

Joehoe! De lente is begonnen! Weet je nog op welke datum?

Mikado p. 65 + 66

Maak de opdrachten 1 + 2 + 3 in je werkboek p.65 +66.
En misschien kan je je mama of papa overtuigen om de lekkere
lenteboterham te maken! Echt heerlijk!!!

MAALTAFELEXPERT

Oefen 10 minuutjes voor maaltafel-expert. Wees een beetje creatief en
vind een manier die voor jou goed werkt. Volgende week stuur ik een
toetsenblad door dat je kan afdrukken en maken (100 oefeningen in 5
minuten).

LEESMOMENTJE

Lees minstens 10 minuutjes in je leesboek. Geniet van het verhaal.

pc/tablet/
buiten oefenen/
op de trap oefenen/
kaartjes of spelletjes die
je nog wel ergens hebt
liggen

DONDERDAG 2 april 2020
Blok 6 les 5

1) Leg je materiaal (zie rechterkolom) alvast klaar.

Meetkunde: cirkels

2)Bekijk het instructiefilmpje op Scoodle (Scoodle Play of via QR-code in
je werkboek).
3) Bekijk het intructiefilmpje op WhattsApp.
4) Maak volgende oefening in je werkboek p. 16 oef. 1

Pc/tablet/laptop
een lat
een potlood
papiertjes
een schaar
een glas
kleurtjes
eventueel gekleurd
papier
Wiskanjers blok 6
p. 16

MAALTAFELEXPERT

Oefen 10 minuutjes voor maaltafel-expert. Wees een beetje creatief en
vind een manier die voor jou goed werkt. Volgende week stuur ik een
toetsenblad door dat je kan afdrukken en maken (100 oefeningen in 5
minuten).

LEESMOMENTJE

Lees minstens 10 minuutjes in je leesboek. Geniet van het verhaal.

pc/tablet/
buiten oefenen/
op de trap oefenen/
kaartjes of spelletjes die
je nog wel ergens hebt
liggen

VRIJDAG 3 april 2020
MAALTAFELEXPERT

Oefen 10 minuutjes voor maaltafel-expert. Wees een beetje creatief en
vind een manier die voor jou goed werkt. Volgende week stuur ik je een
toetsenblad door dat je kan afdrukken en maken (100 oefeningen in 5
minuten).

pc/tablet/
buiten oefenen/
op de trap oefenen/
kaartjes of spelletjes die
je nog wel ergens hebt
liggen

SPELLING – Thema 8
Les 3: Maanden met een
kleine letter

Maak volgende oefeningen in je werkboek:
p. 42 – 45 oef. 1 + 2 + 3 + (4 + 5 mag) (+ flits mag)

Taalkanjers Spelling
deel D p. 42 - 45

LEESMOMENTJE

Lees minstens 10 minuutjes in je leesboek. Geniet van het verhaal.

Voor diegenen die zin hebben om te flitsen: Hier volgen de zinnen die ze je mogen
dicteren! 1. In april kan het nog vaak regenen. 2.We gaan zaterdag op uitstap naar
Hasselt. 3.Met Pasen rapen wij paaseieren.

