Vrijblijvende taken – vijfde leerjaar
30 maart – 4 april 2020
Liefste leerlingen van het vijfde leerjaar,
Nu duurt het toch wel echt lang! Slaat de verveling toe? Dan MOGEN jullie deze
taakjes en leuke opdrachtjes doen…

-

Frans:
o

Bingel ‘unité 11 – 15’

o

Werkwoorden être, avoir en werkwoorden met –er oefenen (zie
achteraan)

-

Rekenen:
o

Bingel ‘sprong 7 - 8’

o

Formules van vlakke figuren herhalen (zie achteraan)

o

Oefeningen procenten (zie achteraan)

-

Taal: Scoodle Play ‘thema 5 – 6’

-

Spelling: Scoodle Play ‘thema 5 – 6’

-

Yoga-oefeningen (YouTube  kinderyoga)

-

Bellenblaas maken (https://www.mizflurry.nl/2018/04/bellenblaas-makenrecepten-stokjes.html)

-

Knutselwerkje Pasen (zie stappenplan achteraan)

Geniet van de paasvakantie en hopelijk van het mooie weer!

Groetjes,
meester Dirk, juf Erin en juf Emily

FORMULES OMTREK EN OPPERVLAKTE VAN VLAKKE FIGUREN

omtrek
4xz

oppervlakte
bxh

alle zijden
optellen

bxh

4xz

Dxd:2

alle zijden
optellen

bxh

alle zijden
optellen

bxh:2

OEFENINGEN PROCENTEN
(oefenen op een kladblad / cursusblad)
Procent berekenen.
80 % van 200 =
25 % van 750 =
30 % van 600 =
40 % van 900 =
85 % van 650 =

Procenten omzetten naar een breuk.
25 % = ____
50 % =
75 % =
40 % =

____
____
____

OEFENEN ÊTRE, AVOIR, WERKWOORDEN OP –ER
(oefenen op een kladblad / cursusblad)
être
Je ___________________ Marie.
Ellen ______________ formidable.
Nous ________________________ jeunes.
Vous ___________________________ grandes.
Tu _________________________ mega cool.
Ils ___________________________ petits.

avoir
J’__________________ 10 ans.
Tu ______________________ un frère.
Marie _______________________________ un livre.
Nous ___________________________ deux soeurs.
Elles ______________________________ trois chats.
Vous ____________________________ cinq cahiers rouges.

werkwoorden –er
porter

Je _____________________ un pantalon noir.

chanter

Nous ________________________ une chanson.

chercher

Jos _____________________ un stylo.

jouer

Ils _____________________ au foot.

porter

Vous ______________________ une veste verte.

aimer

Tu _____________________ jouer au basket.

PAASHAAS STAPPENPLAN
Wat heb je nodig?


aluminiumfolie



karton



bolletje touw



knutsellijm/witte lijm (geen secondelijm)



permanente stiften (met dikke zachte punt)



perforator



stukje plakband

Hoe maak je het?

1. Vouw een papier dubbel en teken een halve paashaas.
2. Knip uit en vouw het papier open. Knip eventueel iets bij.
3. Trek de vorm over op stevig karton met een stift.

4. Knip de vorm uit het karton.
5. Plak het touwtje met plakband aan de achterkant.
6. Wikkel nu het touw meerdere malen om het figuur. Eventueel achter met
plakbandje vastplakken.

7. Smeer de hele vorm in met lijm. Het mag ook over de touwtjes.
8. Leg het aluminiumfolie erop en strijk het vanaf het midden vast.
9. Knip wat inkepingen in de hoeken en vouw alles naar achter zodat de
vorm mooi en strak zichtbaar wordt.

10.Nu kan je gaan inkleuren. Gebruik dikke zachte permanent stiften.
11.Maak voorzichtig een gaatje tussen zijn oren met een perforator. Hang
hem dan ergens op of zet hem gewoon decoratief neer. Met of zonder
wiebeloogjes!

