Ulrike Servos

Leesrekenen
Tijd en kalender 1
Inhoud

Kaart

1. Jaar, maand, week, dag en uren
• Welke getallen ontbreken er? Zet er een rondje om.
• Wat duurt langer?
• Welke dag is het? Kruis aan.
• Weken, dagen en uren.
• De maanden van het jaar.
• Welke maand is het? Zet er een rondje om.
• In welk seizoen is het? Zet er een rondje om.
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2. Tijd en tijdstip
• Zet een rondje om de fout.
• Wat is dat?
• Hoe laat is het?
• Een dag met Joël. Welke tijd is goed?
• Schrijf de dag- en nachttijd op.
• Teken de wijzers 1.
• Teken de wijzers 2.
• Waar staan de wijzers op de klok?
• Welke getallen ontbreken er? Kruis aan.
• Een uur heeft 60 minuten.
• De minutenwijzer loopt . . .
• Waar gaan de wijzers heen? Teken ze.
• . . . alleen minuten. Zet de minutenwijzer.
• Hoe laat is het? Zet er een rondje om.
• Hoe lang duurt het? Deel 1.
• Hoe lang duurt het? Deel 2.
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3. Digitale tijd en cijferaanduiding
• Lesrooster – zoekplaat.
• Kijk op het lesrooster van kaart 24.
• Schrijf de tijd op.
• Welke klok geeft dezelfde tijd?
• Welke klok geeft dezelfde tijd aan?
• Ben zet zijn horloge gelijk. Teken de wijzers.
• Schrijf de digitale tijd op.
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4. 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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