donderdag 30 april 2020
DAGPLANNING

taal
Stap 1) Veilig en vlot: Moeilijkheid van vandaag lezen op pagina 8, kern 9 (groen)
Stap 2) Werkboekje taal kern 9, p. 11
pagina 11
① Eerst laat u de woorden lezen die onder de plaatjes staan, waarna zij in elk rijtje het juiste hokje
kleuren of een kruisje zetten.
② Bij de tweede opdracht lezen de kinderen eerst de woorden. Daarna kijken ze welke dieren er
allemaal te zien zijn. Vervolgens kleuren zij alle woordkaartjes waarop de dieren staan die op de
prent voorkomen.
Oplossing van de werkbladen staan in Google Drive onder mapje taal, kern 9 → werkblad 11

rekenen
Stap 1) We herhalen de klok op werkblad 14. Denk er aan… De kleine wijzer is de baas! Die zegt
hoe laat het is. De lange wijzer staat steeds op de 12. Zorg er voor dat het verschil tussen beide
wijzers goed zichtbaar is! De lange wijzer teken je tot de rand van de klok, de kleine wijzer komt niet
voorbij de binnenste cirkel.

Stap 2) We gaan verder met de klok, maar gaan iets leren dat helemaal nieuw is…Het half uur!
Bekijk eerst even dit filmpje https://www.xnapda.be/filmpjes/1ste-leerjaar/het-halfuur (druk op ctrl en klik daarna,
je wordt dan automatisch naar het filmpje geleid). Als dit niet lukt, vindt u het filmpje ook op onze Drive
onder het mapje rekenen → instructiefimpjes rekenen → Xsnada – Het half uur.
Maak daarna werkblad 15.
Oplossing van de werkbladen staan in Google Drive onder mapje rekenen→ werkblad 14 en 15

schrift
Stap 1) Neem je dicteeboekje (zie pakketje van de juf)
Je kan het dictee zelf afnemen.
Of door deze QR-code te scannen kom je automatisch
op een PowerPoint en doet een juf het werk.

-

Of via deze link: https://www.youtube.com/watch?v=yjk9LW7U8k4&t=72s
Of in Google Drive onder het mapje schrift, ingesproken dictees, dictee van de dag, dag 4

