Opdrachten 27 april 2020 t.e.m. vrijdag 1 mei 2020

Leesboek

NEDERLANDS
Kern 9

Ankerverhaal Kern 9:

Veilig & vlot

Maandag – dag 6

https://www.youtube.com/watch?v=gif9VF5gaVA pak)

Werkblad 8 (samenstellingen: vb. slaap-zak)
+ spelling: woorddictee

p. 12 t.e.m. 15 (Hé, hoe kan dat. ; Aan de
schoonmaak.)

p. 5-6

Dinsdag – dag 7

Werkblad 9 (maak de zin af ->
samenstellingen)

p. 7-8 (tweelettergrepige
woorden)

Werkblad 10-11 (tweelettergrepige woorden)

p. 16 t.e.m.1 8 (Sieb verft)

p. 9

Werkblad 12 (begrijpend lezen)
Werkblad 13 (zinnen -> juiste volgorde)

p.19 t.e.m. 21 (Het wordt nog mooier)

p. 10 (tweelettergrepige woorden) Werkblad 14
+ spelling: woorddictee

Woensdag – dag 8

p. 5 (samenstellingen: vb. zwem-

Werkboek

Donderdag – dag 9
Vrijdag – dag 10
Extra: flitslezen:
https://www.youtube.com/watch?v=LhG_mPo5p9I&list=PL_8GC6UedoymAVzaQUuq1AdZCV4Ds0LC9

*Woordje uitleg bij de afname van een woorddictee (spelling):
- U leest elke zin eerst luidop.
- Daarna herhaalt uw kind de zin zachtjes.
- Nadien zegt u: “Schrijf op: …. .”
-> Uw kind schrijft wat het hoort!
-> Indien nodig kijkt uw kind naar de schrijflijn.

Dag 6:
Nard is de broer van Sieb.

Sieb gaat naast Nard zitten.

Speel je met mij?, vraagt Sieb.

Je mag beginnen, zegt Sieb.

Of lees je voor uit een mooi boek?

Sieb zit stil te luisteren.

Nard pakt een dik boek.

Hij zuigt op zijn duim.

Hij gaat op een stoel zitten.

Luister je wel?, vraagt Nard.

Dag 10:
Wat is die hond braaf!

Heb je last van dat lawaai?

Ik vind het hier veel te druk.

Ga eens aan de kant!

De scheidsrechter blaast op zijn fluit.

Soms kom ik te laat thuis.

Schiet op! Het is al laat.

Dit is geen eend, maar een gans.

De paarden staan in de stal.

Die weg is veel te smal.

SCHRIFT

Bingel: instructiefilmpjes

Maandag

Blok 6 – les 3 (p. 32-33)
 Letter ‘r’

Woensdag

Blok 6 – les 4 (p. 34-35)
 Letter ‘z’

Vrijdag

Blok 6 – les 5 (p. 36-37)
 Letter ‘v’

Wiskunde

Maandag

Werkboek
NTR 1C
Blok 10: Les 310: Aftrekkingen tot 20

pag. 88:
zon 1

zon 3,4, 5

VOORBEELD

Kies 10 willekeurige splitskaartjes uit rekendoosje. De
lln. leest luidop en noteert de oplossing.
Instructiefilmpje: zie Bingel
sokjesoefening: vb. 15 – 12 = .

pag. 89-90:
Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Blok 10: Les 311: Aftrekkingen tot 20

Blok 10: Les 312: Aftrekkingen tot 20

zon 1
zon 2, 5 en 6

Kies 10 willekeurige r.k. (vlot)
Sokjesoefening (zie hierboven)

pag. 91-92:
zon 1

10 splitsingen + 10 r.k. (vlot)

zon 3,4 en 5

verdere inoefening (zie hierboven)

 Verdere afwerking en inoefening

Bingel: opgelegde taak

 Inoefening

Bingel: opgelegde taak

*maan-oefeningen = ‘MAGJE’
*ster-oefening = uitdaging = ‘MAGJE’

****

Godsdienst & W.O.: Bingel: opgelegde taak
 Jezusverhalen;
 Verkeer.

