Julia Mauel

Oriënteren en
rekenen tot 100
Inhoud

Kaart

1. Instaptoets
• Dit kan ik al. Deel 1.
• Dis kan ik al. Deel 2.
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2. Getallen tot 100
• Schat eerst, tel dan.
• Welk huisnummer heb je?
• Schrijf het getal op.
• Hoeveel zijn er?
• Hoeveel stippen kun je zien? Hoeveel zijn er bedekt?
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3. Ordenen van getallen
• Geef de getallen op de getallenlijn aan.
• Welk getal komt ervoor en welke erna?
• Welke getallen ontbreken in dit deel van het honderdveld?
• Geef de volgorde aan.
• Hoe gaat het verder?
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4. Optellen
• Welke afbeelding hoort bij welke som?
• Hoeveel moeten erbij tot het volgende tiental?
• Klavertjevier – optellen met eenheden.
• Verdubbelen.
• Reken uit.
• Reken uit en vul in.
• Schrijf de som op en reken uit.
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5. Aftrekken
• Rekenslakken.
• Lisa en Julius delen alles eerlijk.
• Reken uit in twee stappen.
• Reken uit op de getallenlijn en schrijf de som op.
• Rekenslangen.
• Reken uit en schrijf de som op.
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6. Opgaven met optellen en aftrekken
• Vul de getallenmuur in.
• Boekwinkel – zoekplaat.
• Schrijf de som op en reken uit.
• Hier ontbreken de rekentekens. Vul + of – en = in.
• “Ik bedenk een getal”.
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7. Eindtoets
• Dit heb ik geleerd. Deel 1.
• Dit heb ik geleerd. Deel 2.
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Deze opdrachtkaart kan alleen
gemaakt worden met de
bijbehorende zoekplaat.
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