VOORBEELDMATERIAAL HOEKENBOX

LEERJAAR 4 – WISKUNDE

P. 02-03

Metend Rekenen

KLOKKWARTET

De leerlingen leren de klok lezen, zowel analoog als digitaal.

P. 04-05

Getallenkennis

GEHEUGENTRAINING

De leerlingen zetten kommagetallen om naar een breuk en omgekeerd.

P. 06-07

Meetkunde

1, 2, 3 ... DOORGEVEN!

De leerlingen herkennen en benoemen soorten hoeken (scherp, recht, stomp).

METEND REKENEN

wiskunde

E

2

Speel het kwartetspel.
Vind de 4 tijdstippen die
bij elkaar passen door
de klokken digitaal of
analoog af te lezen.

MEETKUNDE

TOEPASSINGEN

1x

Klokkwar tet

45’ 30’

Wat moet je doen?

BEWERKINGEN

De lln. leren de klok lezen, zowel analoog als digitaal.

F 15’

1

GETALLENKENNIS

3

Doe het zo!

Een voorbeeld:

1 De materiaalmeester verdeelt de kaarten over de spelers. Houd de kaarten zo in je
hand, dat je medespelers ze niet kunnen zien.
2 De speler links van de uitdeler mag starten. Daarna speel je verder in wijzerzin.
3 Lees het uur af op één van de kaartjes en vraag aan een medespeler een
kaartje dat erbij past. Bv. 6:15 uur.
4 Je bent verplicht om een kaart te geven als een andere speler erom vraagt.
5 Je hebt een kwartet als je 4 kaarten hebt die bij elkaar passen (= klok – digitaal
voormiddag – digitaal namiddag – geschreven).
6 Wie op ’t einde de meeste kaarten heeft, wint het spel.

Deze richting volg je
wanneer je in wijzerzin
speelt:

Vind je kloklezen moeilijk? Gebruik dan de hulpkaart.

6 x 4 kaarten
Hulpkaart
‘Kloklezen’

Half zes

Controleer de kwartetten van je medespelers.
Vraag aan de juf of meester om de kwartetten op het einde van het spel nog eens te
controleren.

Klaar?
Zin om nog eens te spelen? Aan de slag dan!
De tijd is op? Ruim de kaarten op.



e
e

Corrigeer je werk



2

Materiaal

Voorbeeld van een
kwartet:

Voormiddag
05:30

Voormiddag
05:30

Namiddag
17:30

Namiddag
17:30

Half zes

Voormiddag
05:30

Namiddag
17:30

Namiddag
17:30

Half zes

Half zes
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Voormiddag
05:30

4
4

METEND REKENEN

wiskunde

4

Doel(en)

4
4

4

Differentiatie

Hulpkaart
Aanpak

Controle en
verbetering
Tips

4

4

4

GETALLENKENNIS

BEWERKINGEN

MEETKUNDE

TOEPASSINGEN

De lln. leren de klok lezen, zowel analoog als digitaal.

e
e

Overzichtsblad
Materiaal

4

2

Klokkwartet

4
4

E

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

De leerlingen kunnen de tijd aflezen op een analoge klok en op een digitale klok.
Ze zijn bereid om samen te spelen en kunnen zich aan de spelregels houden.

1x

Leerinhouden wiskunde nr. 7.
Kopieerkaarten 2 t.e.m. 5 (6 x 4 kaarten) moet je de eerste keer kopiëren, verknippen en
best lamineren.
e Het niet verknipte kopieerkaart kan dienen als verbetersleutel.

e

Je kunt zelf kaarten invullen om te oefenen op uur, half en kwart (*). Gebruik daarvoor de blanco
kaarten op de kopieerkaarten.
De kinderen kunnen zelf een spel invullen op een zelf gekozen vraag (***).
wiskunde 1 – Kloklezen
De kinderen spelen een kwartetspel. Bij dit spel proberen ze families te maken van 4 tijdstippen die
bij elkaar passen (klok – voormiddag – namiddag en verbaal) door elkaar de tijd voor te lezen.
De kinderen kunnen het spel eventueel nog een tweede keer spelen.
Controleer af en toe of de gevormde kwartetten correct zijn.

De kinderen kunnen eventueel zelf kaarten ontwerpen voor een ander spel (daarvoor dienen de
blanco kaartjes op de laatste kopieerkaart).
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F 15’
45’ 30’

METEND REKENEN

wiskunde

Je speelt een
memoryspel: vind twee
gelijke kaarten!
Je bent gewonnen
wanneer je de meeste
kaarten gevonden hebt.

2

Materiaal
Kaarten van het
memoryspel
e Hulpkaart ‘Breuken’
e

4

BEWERKINGEN

MEETKUNDE

TOEPASSINGEN

1x

G eh
eugentraining !

45’ 30’

Wat moet je doen?

E

De lln. zetten kommagetallen om naar een breuk en omgekeerd.

F 15’

1

GETALLENKENNIS

3

Doe het zo!

Een voorbeeld:

1 De materiaalmeester mengt de kaarten en verspreidt alle kaarten op de tafel. De
kaarten moeten omgekeerd liggen!
2 Het kind met het kleinste huisnummer mag beginnen.
3 Draai één kaart om. Lees luidop wat er staat.
4 Draai een andere kaart om. Lees luidop wat er staat.
5 Hebben de twee kaarten dezelfde waarde?
Ja? Proficiat! Je hebt al één paar! Leg de kaarten bij jou. Zoek nog verder.
Nee? Jammer! Volgende keer beter! Draai de kaarten terug om. Het kind links van jou
mag verder spelen.
6 Speel zo verder tot alle kaarten verdwenen zijn.
7 Wie op het einde van het spel de meeste kaarten heeft is gewonnen!

Corrigeer je werk
Je controleert samen of de kaarten bij elkaar horen.

Klaar?
Geef elkaar een leuk compliment.
Ruim samen de kaarten op.
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4
4

METEND REKENEN

wiskunde

4

Doel(en)

Differentiatie

4

4

Hulpkaart
Aanpak
Controle en
verbetering
Tips

4

4

BEWERKINGEN

MEETKUNDE

TOEPASSINGEN

De lln. zetten kommagetallen om naar een breuk en omgekeerd.

e
e

Overzichtsblad
Materiaal

4
4

E

Geheugentraining!

4
4

GETALLENKENNIS

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

De leerlingen kunnen decimale kommagetallen omzetten naar breuken en omgekeerd.
Ze zijn bereid samen te werken en zich aan de spelregels te houden.

1x

Leerinhouden wiskunde nrs. 12c en 11a.
e
e

Kopieerkaart 23: kopieer en verknip de kaarten.
De verbetersleutel vindt u op kopieerkaart 24.
Je kunt zwakkere kinderen in duo laten werken (*).
Je kunt het aantal kaarten beperken (*).
Je kunt de kinderen de opdracht geven om op het einde van het spel de kaarten in een bepaalde
volgorde te ordenen (**).
Bij decimale memo (Getallenkennis 3) gaan de breuken over het geheel (***).
wiskunde 3 – Breuken
De leerlingen moeten gelijkwaardige kaarten bij elkaar zoeken. Dit gebeurt a.d.h.v. een memoryspel.
De leerlingen kijken samen na of de gevormde paren kloppen.
Tijdens het spel kun je af en toe de gevormde paren controleren.

Kopieer de kaarten best op gekleurd papier.

4

4
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F 15’
45’ 30’

METEND REKENEN

wiskunde

Verzamel de 4 kaarten
die bij elkaar horen.
Je bent gewonnen
wanneer je op het einde
van het spel de minste
punten hebt.

2

Materiaal
e
e

Een reeks kaarten
Hulpkaart ‘Hoeken’

MEETKUNDE

E

2

1, 2 ,
3 … doorgeve n !

45’ 30’

Wat moet je doen?

BEWERKINGEN

De lln. herkennen en benoemen soorten hoeken (scherp, recht, stomp).

F 15’

1

GETALLENKENNIS

3

Doe het zo!
1 De materiaalmeester mengt de kaarten en verdeelt ze. Je mag elkaars kaarten
niet bekijken.
2 Beslis welke kaarten je wilt verzamelen. Je hebt de keuze uit:
a 4 scherpe hoeken
b 4 stompe hoeken
c 4 rechte hoeken
3 De kaart die je niet nodig hebt, geef je door aan de persoon links van jou.
Leg de kaart omgekeerd op tafel en geef ze door. Doe dit allemaal samen op het
signaal: ‘1,2,3. Doorgeven!’
4 Kijk je gekregen kaart na. Heb je 4 keer dezelfde hoek?
Ja? Proficiat! Leg snel je hand in het midden van de tafel. De anderen moeten zo snel
mogelijk hun hand op de jouwe leggen. De laatste krijgt 3 punten, de voorlaatste
krijgt 1 punt. Herbegin het spel.
Nee? Geef opnieuw een kaart die je niet meer nodig hebt door. Doe dit allemaal
samen op het signaal: ‘1,2,3. Doorgeven!’
5 Lukt het niet goed? Probeer dan misschien een andere soort te verzamelen.

Corrigeer je werk
Je controleert samen of de kaarten bij elkaar horen. Geef de correcte naam van de hoeken.
Zijn jullie niet zeker van het antwoord? Vraag dan de verbetersleutel aan je juf of meester.

Klaar?
Kijk je punten na. Wie de minste punten heeft, is gewonnen! Proficiat!
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TOEPASSINGEN

1x

4
4

METEND REKENEN

wiskunde

4
4

4
4

Doel(en)

Materiaal

4

MEETKUNDE

E

2

TOEPASSINGEN

De lln. herkennen en benoemen soorten hoeken (scherp, recht, stomp).

e
e
e

Overzichtsblad

4

BEWERKINGEN

1, 2, 3 … doorgeven! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4
4

GETALLENKENNIS

Differentiatie
Hulpkaart
Aanpak
Controle en
verbetering
Tips

De leerlingen kunnen de hoeken benoemen als recht, scherp of stomp.
Ze herkennen scherpe, rechte en stompe hoeken.
Ze zijn bereid samen te werken en zich aan de spelregels te houden.
Leerinhouden wiskunde nr. 24c.

Kaarten met hoeken: kopieerkaarten 55 en 56 (de eerste keer kopiëren op zwaar papier,
verknippen en best lamineren).
e De verbetersleutel: kopieerkaart 57 (kopiëren en eventueel lamineren).

e

Je kunt de kinderen de opdracht geven om op het einde van het spel de hoeken volgens grootte te
sorteren.
wiskunde 8 – Hoeken
De leerlingen moeten soortgelijke hoeken verzamelen. Dat gebeurt a.d.h.v. een doorgeefspel.
De leerlingen controleren elkaar. Bij onenigheid kun je de verbetersleutel aanbieden. Tijdens het
spel kun je de leerlingen observeren. Schenk aandacht aan het correct benoemen van de hoeken.
Kopieer de kaarten best op gekleurd papier.

4

4

1x

Deze fiche hoort bij de Hoekenbox • 4de leerjaar • wiskunde © VAN IN 2009

F 15’
45’ 30’

