LESOPDRACHTEN 6de LEERJAAR
Maandag 20/04/2020
Actua van de dag: karrewiet
 Bekijk het nieuws van de dag.
 https://www.ketnet.be/kijken/karrewiet

Taal: Thema 7, les 1
 Op bingel staat de ontdekplaat van thema 7 klaar tussen je taken
 Verken deze plaat

Wiskunde:
 Voor wiskunde gaan we deze week werken rond breuken. Hiervoor bepaal je zelf
wat je per dag allemaal doet. Aan het eind van de week moet alles wel klaar zijn.
DE OPDRACHTEN VIND JE OP DE LAATSTE PAGINA’S VAN DIT DOCUMENT.
Godsdienst:
 Lees in je handboek pagina 50 + 51
 Lees het verhaaltje van de eekhoorn en de mier (onderaan p. 51) voor aan je
ouders en vertel hen 1 ding dat je nooit beu zal worden aan hen.
Frans: Unité 27
 Beluister via bingel de woorden en tekst van unité 27. Deze vind je terug onder
de taak ‘Frans: U27 - MOET-opdrachten’.
 Lees de tekst en de groene kaders 3 keer luidop – hb. p. 46-47
 Schrijf de woordjes uit de groene kaders enkele keren
 Maak oef. 1 en 2 – wb. p. 38
 Lees de gele kaders – hb. p. 47-48
 Beluister en maak de andere oefeningen die klaarstaan op bingel onder de taak
‘Frans: U27 – MOET-opdrachten’

WO:
 Lees in je handboek pagina 83 (nr. 1 + 2 + 3)
 Lees in je handboek pagina 84 (nr. 4 + 5)
Extra:
 We hebben enkele taken op www.bingel.be klaargezet voor deze week.
Sommige taken hiervan zijn MOET-opdrachten, andere taken zijn MAGopdrachten.
 Iedere week bieden we je een challenge aan.
Deze week: https://www.youtube.com/watch?v=n2Kmn_IQvm0
Maak na het bekijken van dit filmpje zelf een parcours waar je balletje doorheen
moet. Lukt het jou om het balletje juist door de getallen van 1 t.e.m. 10 te
krijgen?

Dinsdag 21/04/2020
Actua van de dag: karrewiet
 Bekijk het nieuws van de dag.
 https://www.ketnet.be/kijken/karrewiet

Spelling: Thema 7, les 14
 wb. p. 83-85
 Bekijk eerst de prent bovenaan p. 83
 Lees spellingweters 10, 11, 12, 40 en 41 (deze weters vind je helemaal achteraan
in je spellingboek) + bekijk de instructiefilmpjes die bij deze les klaarstaan op
bingel
 Vul in de prent bovenaan de druppels in
 Maak oef. 1, 2, 3, 4 en 6

Taal: Thema 7, les 2
 Lees gedurende 20 min.
 Je mag zelf kiezen waaruit je leest, bv. een roman, een strip, een krant… Ook op
bingel vind je leuke boeken in de boekenkast.

Wiskunde:
 VERVOLG ZELFSTANDIG WERK
Extra:
 We hebben enkele taken op www.bingel.be klaargezet voor deze week.
Sommige taken hiervan zijn MOET-opdrachten, andere taken zijn MAGopdrachten.

Woensdag 22/04/2020
Actua van de dag: karrewiet
 Bekijk het nieuws van de dag.
 https://www.ketnet.be/kijken/karrewiet
Wiskunde:
 VERVOLG ZELFSTANDIG WERK
Taal: Thema 7, les 3
 wb. p. 5-11
 Lees de tekstfragmenten en los de bijhorende vragen op
 Maak oef. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10
Frans: Unité 27
 Lees de gele kaders – hb. p. 47-48
 Maak oef. 3 – wb. p. 39
 Maak oef. 5 – wb. p. 40:
 In deze oefening ga je een interview afnemen van je gezinsleden. Iedere
vraag begint met “Tu manges souvent…?”. Je vult deze vraag aan met een
keuze uit de oefening, bv. “Tu manges souvent des poires?”. Afhankelijk
van wat je gezinsleden antwoorden, geef je hen een cijfer.
 Nadien vraag je aan iemand om jou te interviewen. Om te antwoorden op
hun vragen, kies je uit één van de antwoorden bovenaan, bv. Oui, je
mange souvent de la confiture./ Oh, je mange parfois de la confiture./
Non, je ne mange jamais de confiture.
 Vervolgens schrijf je bij oef. 5 zinnen op (1 zin die zegt wat je dikwijls eet,
1 zin die zegt wat je soms eet en 1 zin die zegt wat je nooit eet).
Je stuurt deze zinnen via mail door naar je juf of je meester.
Extra:
 We hebben enkele taken op www.bingel.be klaargezet voor deze week.
Sommige taken hiervan zijn MOET-opdrachten, andere taken zijn MAGopdrachten.

Donderdag 23/04/2020
Actua van de dag: karrewiet
 Bekijk het nieuws van de dag.
 https://www.ketnet.be/kijken/karrewiet

Taal: Thema 7, les 4
 wb. p. 12-18
 Maak oef. 2 t.e.m. oef. 13

Wiskunde:
 VERVOLG ZELFSTANDIG WERK

Frans: Unité 27
 Lees zeer grondig 3 keer luidop oef. 6 – wb. p. 40
 Oefen bij oef. 7 de getallen tot 1 miljoen in. Zorg ervoor dat je deze getallen vlot
kan lezen in het Frans – wb. p. 41
 Maak oef. 8 – wb. p. 41
 Stuur een foto van oef. 8 ingevuld naar je juf of je meester via mail.
WO:
 Maak in je werkboek pagina 7 (alles)
 Maak in je werkboek pagina 8 (opdracht 5 = eerste helft van de pagina)
Extra:
 We hebben enkele taken op www.bingel.be klaargezet voor deze week.
Sommige taken hiervan zijn MOET-opdrachten, andere taken zijn MAGopdrachten.

Vrijdag 24/04/2020
Actua van de dag: karrewiet
 Bekijk het nieuws van de dag.
 https://www.ketnet.be/kijken/karrewiet

Spelling: Thema 8, les 14
 wb. p. 95-97
 Lees de tekst bovenaan p. 95
 Lees spellingweters 2, 12, 17 en 44 (deze weters vind je helemaal achteraan in je
spellingboek) + bekijk het instructiefilmpje dat bij deze les klaarstaat op bingel
 Maak oef. 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7
Wiskunde:
 VERVOLG ZELFSTANDIG WERK

Frans: Unité 27
 Lees het onderdeel bij “J’explore” – hb. p. 48
 Maak oef. 9 – wb. p. 41

Godsdienst:
 Maak in je werkboek pagina 47. De onderste opdracht mag je ook tekenen
(+ kleuren) als je dat makkelijker zou vinden.

MUVO: “Gezichtsbedrog”
 Gezichtsbedrog laat je vaak wat anders zien dan het geval is. Dit komt omdat je
hersenen iets anders interpreteren dan dat je ogen waarnemen.
Door je foto vanuit een bepaald perspectief of gezichtspunt te nemen, krijg je
een leuk bedriegend effect.
 Hieronder vind je alvast enkele voorbeelden:

 Maak nu zelf een originele foto met gezichtsbedrog.
 Stuur deze foto via mail naar je juf of je meester.

Extra:
 We hebben enkele taken op www.bingel.be klaargezet voor deze week.
Sommige taken hiervan zijn MOET-opdrachten, andere taken zijn MAGopdrachten.

WISKUNDE

TIJD VOOR BREUKEN…

WERKING
Deze week behandelen we alle herhalingslessen en de laatste nieuwe
leerstof in verband met breuken.
Hieronder staan de oefeningen die we nog voorzien hadden voor dit
schooljaar. Je kiest zelf wanneer je de oefeningen maakt deze week.
Achter iedere oefening staat een vakje. Na het maken ervan, kleur je het
vakje groen of rood. Op deze manier kan je leerkracht bij terugkomst in de
klas snel zien of je het begrepen hebt of niet.
GROEN = begrepen

ROOD = niet begrepen

Bekijk de twee onderstaande filmpjes + de filmpjes die klaarstaan bij je taken
van bingel.
FILMPJE 1 – https://www.youtube.com/watch?v=2Zpte10twZg
FILMPJE 2 – https://www.youtube.com/watch?v=EwpN8Oxs3o8 (tot 2 min 35 sec !)
BINGEL – www.bingel.be

TIP: Je mag de filmpjes zo vaak bekijken als nodig is. Ook als je twijfelt tijdens
het maken van de oefeningen kan je ze steeds opnieuw bekijken.

HERHALING
optellen van breuken
aftrekken van breuken
een natuurlijk getal vermenigvuldigen met een breuk
een breuk delen door een natuurlijk getal

vb: ½ + ½
vb: ½ - ¼
vb: ½ x 5
vb: ½ : 4

NIEUWE LEERSTOF
een natuurlijk getal delen door een breuk
breuken vermenigvuldigen

vb: 2 : ½
vb: ½ x ¼
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