VOORBEELDMATERIAAL HOEKENBOX

LEERJAAR 6 – WISKUNDE

P. 02-03

Metend Rekenen

PROFESSOR SUPERFICIE

De leerlingen berekenen de oppervlakte van een balk, kubus, cilinder.

P. 04-05

Bewerkingen

CIJFERSLAG

De leerlingen vermenigvuldigen al cijferend kommagetallen.

P. 06-07

Meetkunde

GEOtekenspel

De leerlingen herkennen, benoemen en tekenen meetkundige begrippen.

METEND REKENEN

wiskunde

E

4

P rofe

45’ 30’

Wat moet je doen?
Je bent professor en
moet de formules
voor de berekening
van de oppervlakte
van ruimtefiguren
ontdekken door de
ruimtefiguren te
ontmantelen!

2

Materiaal
e
e
e
e
e

Een kubus, een balk
en een cilinder
Potlood en blanco
papier
Kleurpotloden
Ruitjespapier
De hulpkaart
‘Oppervlakte van
kubus, cilinder en
balk’

BEWERKINGEN

MEETKUNDE

De lln. berekenen de oppervlakte van een balk, kubus en cilinder.

F 15’

1

GETALLENKENNIS

3

TOEPASSINGEN

1x

ssor Super ficie

Doe het zo!
1 Neem de balk en teken alle vlakken over op het blad papier. (Ga er rond zoals je
vroeger de omtrek van je hand wel eens tekende.)
2 Zijn er vlakken die er precies hetzelfde uitzien? Kleur ze in dezelfde kleur.
3 Schrijf de naam van de verschillende figuren (één naam per kleur) die je ziet op je
ruitjespapier (rechthoek, parallellogram, ruit enz.). Bereken van deze figuren de
oppervlakte.
4 Vermenigvuldig deze oppervlakken nu met het aantal vlakken dat je gekleurd
hebt.
5 Tel de resultaten van stap 4 bij elkaar op. Dat is de totale oppervlakte!
6 Schrijf nu zelf de formule voor de oppervlakte van deze balk.
7 Doe hetzelfde voor de oppervlakte van de kubus en de cilinder.

Corrigeer je werk
Vraag een verbetersleutel aan je juf of meester en vergelijk met jouw oplossingen.

Klaar?


Vraag even aan je juf of meester wat je met je blaadjes moet doen. Schrijf er zeker al je
naam op.
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METEND REKENEN

wiskunde

Doel(en)

Materiaal

4

4
4

4
4

4

4
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GETALLENKENNIS

BEWERKINGEN

MEETKUNDE

TOEPASSINGEN

De lln. berekenen de oppervlakte van een balk, kubus en cilinder.

e
e

Overzichtsblad

4

4

Professor Superficie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4
4

E

Differentiatie
Hulpkaart
Aanpak

Controle en
verbetering
Tips

De leerlingen kunnen de oppervlakte van een kubus, balk of cilinder berekenen.
Ze komen door het nauwkeurig uitvoeren van de opdracht zelf tot de formules voor de
oppervlakteberekening van de kubus, balk of cilinder.

1x

Leerinhouden wiskunde nr. 4.
Een kubus, een balk en een cilinder (liefst een balk die is opgebouwd uit van elkaar
verschillende rechthoeken)
e Potlood en blanco papier
e Kleurpotloden
e Ruitjespapier
e

F 15’
45’ 30’

De leerlingen kunnen zelf de formules voor de berekening van rechthoek, cirkel en vierkant opzoeken.
Maak eventueel een heterogeen groepje om deze opdracht uit te voeren.
Wiskunde 3 – De oppervlakte van een kubus, cilinder en balk
Zie ‘Doe het zo!’ op keerzijde. Het is belangrijk dat de leerlingen de ruimtefiguren kubus, cilinder en
balk kunnen benoemen en dat ze de berekening voor de oppervlakte van de cirkel, de rechthoek en
het vierkant ergens kunnen opzoeken.
Hier moet je zelf een verbetersleutel maken aan de hand van de ruimtefiguren die je de kinderen
aanbiedt. Je kunt ook een werkblad met de juiste (niet uitgerekende) formules aanbieden aan de
leerlingen, om meer structuur te geven.
Laat de kinderen de hulpkaart gebruiken die hoort bij de oppervlakteberekening van cirkel,
rechthoek en vierkant (hulpkaart Wiskunde 1 – Oppervlakte, omtrek, volume).
Extra inoefening vind je terug bij opdracht ‘Metend rekenen 7: Oppervlaktes berekenen’.
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METEND REKENEN

wiskunde

GETALLENKENNIS

Probeer als eerste
de boten van je
tegenstander te laten
zinken!

3

1
2
3
4

6

7

Materiaal
8
e
e
e
e
e

2 roosters, voor elke
leerling één
Kaartjes met
kommagetallen
Pen en papier en een
rood kleurpotlood
Een rekentoestel
Een ringmap

MEETKUNDE

Doe het zo!

5

2

3

TOEPASSINGEN

1x

Cijferslag

45’ 30’

Wat moet je doen?

E

De lln. vermenigvuldigen al cijferend kommagetallen.

F 15’

1

BEWERKINGEN

Een voorbeeld:

Zet een ringmap tussen jullie beiden. Je mag elkaars rooster niet zien.
De materiaalmeester legt de getallenkaarten op één stapel.
Elke speler tekent zijn vier boten op het blad met spelroosters.
Speler 1 begint. Je moet de boten van je tegenspeler zoeken. Geef 1 coördinaat.
Bv. D2.
Speler 2 vertelt of het schot raak is. Bv. D2 = BOEM of D2 = GEMIST.
Bij een gemist schot neemt speler 1 een getalkaart.
Speler 1 duidt dit aan op het doelrooster.
e De geraakte schoten BOEM = rode bol.
e De gemiste schoten = kruisje (X).
Opgelet! Heb je twee getalkaarten? Dan moet je daarmee rekenen.
Bereken het product door te cijferen! Gebruik een kladblad.
e Bij een juiste uitkomst herbegin je bij stap 4.
e Bij een verkeerde uitkomst ga je verder met stap 8.
Draai de rollen om. Speel zo verder tot de boten gezonken zijn.

Corrigeer je werk
Bij elke bewerking controleer je elkaar. De tegenstander lost de oefening op met het
rekentoestel.

Klaar?


Steek je blad in je hoekenmap.
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Deze boten moet je
tekenen:
- 1 slagschip van
4 vakjes
- 1 kruiser van 3 vakjes
- 1 onderzeeër van
2 vakjes
- 1 mijnenveger van
2 vakjes.

4
4

METEND REKENEN

wiskunde

4

4
4

4

4

4

E

3

MEETKUNDE

TOEPASSINGEN

De lln. vermenigvuldigen al cijferend kommagetallen.

Doel(en)

e
e
e
e
e

Overzichtsblad

4

BEWERKINGEN

Cijferslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4
4

GETALLENKENNIS

Materiaal

Differentiatie

De leerlingen kunnen een kommagetal cijferend vermenigvuldigen met een kommagetal (max. 3
cijfers na de komma; product = max. 8 cijfers).
Ze kunnen een rekentoestel gebruiken.
Ze kunnen de heuristiek verwoorden.
Ze kunnen coördinaten aflezen en aanduiden.
Ze zijn bereid de spelregels na te leven.
Leerinhouden wiskunde nrs.: 19, 26.

F 15’

Het spelrooster: kopieerkaart 41 (bij Bewerkingen 2) (iedere keer voor elke speler kopiëren)
Getalkaarten: kopieerkaarten 44 en 45 (de eerste keer kopiëren, best lamineren en
verknippen)
e Papier, schrijfgerei en een rood kleurpotlood
e Een rekentoestel
e Een ringmap
e
e

Je kunt zwakkere kinderen laten coachen door een medeleerling (*).

Hulpkaart
Aanpak
Controle en
verbetering

1x

De leerlingen moeten kommagetallen cijferend vermenigvuldigen. Dit gebeurt d.m.v. het spel
‘cijferslag’ (cf. ‘Zeeslag’).
De leerlingen controleren elkaar bij elke bewerking m.b.v. een rekentoestel.

Tips
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45’ 30’

METEND REKENEN

wiskunde

Speel dit tekenspel.
Raad welk meetkundig
begrip je tegenspeler
getekend heeft.

2

Materiaal
e

e
e
e

e

Een potlood, een
geodriehoek, een
passer, een gom en
een lat
Blaadjes om op te
tekenen
Een lijntjesblad voor
de antwoorden
Kaartjes met
meetkundige
begrippen
De hulpkaart
‘Meetkundige
begrippen’

MEETKUNDE

E

2

TOEPASSINGEN

1x

GEOtekenspel

45’ 30’

Wat moet je doen?

BEWERKINGEN

De lln. herkennen, benoemen en tekenen meetkundige begrippen.

F 15’

1

GETALLENKENNIS

3

Doe het zo!
1 Leg de kaartjes met het beeld naar onderen op een stapeltje.
2 De jongste begint:
e Neem een kaart van de stapel.
Ken je dit begrip niet? Kijk dan op de hulpkaart.
e Teken het begrip dat op het kaartje staat. Let op: voor sommige begrippen
mag je een schets tekenen, voor andere begrippen is nauwkeurig tekenen een
noodzaak!
e Klaar met tekenen? Toon je tekening. Tel luidop tot vijf.
3 De anderen raden welk begrip je getekend hebt en schrijven het op hun blad.
Op tel 5 worden de uitkomsten gecontroleerd.
e Juist: Schrijf een vinkje (✔) achter je antwoord.
e Fout: Geen vinkje.
4 Leg het kaartje opzij en speel verder in wijzerzin. De volgende wordt de
tekenaar. Stop na 15 minuten.
5 Wie de meeste vinkjes naast de antwoorden heeft staan, is de winnaar.

Corrigeer je werk
Controleer bij elkaar of de antwoorden correct zijn.

Klaar?


Feliciteer de winnaar en ruim het materiaal op.
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Hulpkaart
Aanpak
Controle en
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4
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MEETKUNDE

E

2

TOEPASSINGEN

De lln. herkennen, benoemen en tekenen meetkundige begrippen.

e
e
e

Overzichtsblad

4

BEWERKINGEN

GEOtekenspel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4
4

GETALLENKENNIS

De leerlingen kunnen meetkundige begrippen tekenen, herkennen en benoemen.
Ze kunnen een geschikt hulpmiddel kiezen bij een tekenopdracht.
Ze kunnen bepalen of een vlugge werkschets of een nauwkeurige tekening wenselijk is.

1x

Leerinhouden wiskunde nrs. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 37 en 40.
e
e
e
e

Een potlood, een geodriehoek, een passer, een gom, een lat
Blaadjes om op te tekenen
Een lijntjesblad voor de antwoorden
Kaartjes met meetkundige begrippen: kopieerkaarten 59 en 60 (de eerste keer kopiëren,
lamineren en verknippen)

F 15’
45’ 30’

Je kunt zwakkere kinderen in duo laten werken (*).
Je kunt de kinderen de tijd geven om de begrippen eerst in te studeren a.d.h.v. de hulpkaart (*).
Je kunt de kinderen een klokje geven om de teken- en raadtijd te beperken (**).
Je kunt het aantal tekenkaartjes beperken of er een onderwerp uitnemen (bv. enkel de kaartjes i.v.m
vierhoeken) (*).
Wiskunde 10 – Meetkundige begrippen
De leerlingen spelen een tekenspel (cf. Pictionary). Ze tekenen meetkundige begrippen. Als de
andere leerlingen het begrip juist geraden hebben, verdienen ze een vinkje.
Gebruik deze opdracht best als alle leerstof van meetkunde gegeven is.
Check welke begrippen jouw leerlingen geleerd hebben.
De leerlingen controleren de antwoorden van de medespelers.
Ze kunnen ook de hulpkaart gebruiken bij twijfel.
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