Hans Klooster

Rekenen voor de bovenbouw

Kommagetallen

Inhoud

Kaart

1. Relatie breuk - kommagetal.
Van breuk naar kommagetal.
Van kommagetal naar breuk.

1, 2 en 3
4 en 5

2. De waarde van getallen.
Eurobedragen.
Maak er gewone breuken van.
Maak er kommagetallen van.
Wat is nauwkeuriger?
Wat is meer?
Waar ligt het getal vlakbij op de getallenlijn?
Waar ligt het getal op de getallenlijn?

6
7
8
9
10 en 11
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3. Afronden van kommagetallen.
Rond het getal af op twee plaatsen achter de komma.
Rond het getal af op één plaats achter de komma.
4. Optellen van kommagetallen.
Maak er eerst gewone breuken van en tel ze op.
Tel de getallen op.
Schat de uitkomst.
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16 en 17
18 en 19
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5. Aftrekken van kommagetallen.
Trek de getallen af.
Schat de uitkomst.
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6. Vermeningvuldigen van kommagetallen.
Een heel getal x een kommagetal. Wat is de uitkomst?
23
Vermeningvuldigen met 10, 100 of 1000. Wat is de uitkomst?
24
Schat de uitkomst en leg uit hoe je het gedaan hebt.
25
Schat de uitkomst en reken de som daarna uit.
26 en 27
7. Delen met kommagetallen.
Schat de uitkomst.
Delen door 10,100 of 1000. Wat is de uitkomst?
Schat de uitkomst en leg uit hoe je het gedaan hebt.
Kommagetal : kommagetal. Wat is de uitkomst?
Schat de uitkomst en reken de som daarna uit.
Bij de moeilijkste kaarten van onderdeel 6 (kaart 26 en 27)
en 7 (kaart 31 en 32) kan gekozen worden tussen:
- De uitkomst alleen schatten.
- De uitkomst uitrekenen met behulp van de zakrekenmachine.
- De uitkomst cijferend uitrekenen.
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