
Rekenen in de herfst

Dit ga je doen:

-  Je gaat sommen tot 100.000 optellen en aftrekken.

-  Je gaat een eigen herfstbos tekenen.

-  Je lost verhaaltjessommen met procenten op.

-  Je zoekt herfstbladeren met breuken, kommagetallen en procenten bij elkaar.

 

1 Herfstige sommen

 Reken onder elkaar uit.

27.844 14.652 35.555 63.921 13.823

56.987 + 83.924 + 36.666 + 27.989 + 45.286 +

 
   

                                                                                         

99.999 56.435 87.356 67.435 45.555

88.787 – 43.679 – 54.657 – 24.680 – 36.886 –
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2  Maak je eigen herfstbos

  Bekijk de vakken met de coördinaten en de legenda. Bedenk zelf twee ideeën voor jouw  

herfstbos. Schrijf ze op. Volg daarna de aanwijzingen en teken zo je eigen herfstbos.
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Teken een boom. Gebruik hiervoor de vakken A1, A2, B1, B2, C1, C2 en D1 en D2.

Teken een hele grote boom in de vakken A8 en 9, B8 en 9, C8 en 9, D7, 8, 9 en 10, E7, 8 9 en 

10, F7, 8, 9 en 10, G7, 8, 9 en 10.

Teken een paddenstoel in de vakken A3, A4 en A5.

Teken vallende bladeren in de vakken H2, G6, C4, F1, I10, D6, J5 en B6.

Teken een egel. Gebruik hiervoor de vakken E3 en E4, F3 en F4.

Maak je herfstbos af door je eigen ideeën erin te tekenen.

Schrijf hieronder op in welke coördinaten je deze tekent.

Eigen idee:                                           . Vak:                                          .

Eigen idee:                                           . Vak:                                          .

Daarna kun je het inkleuren.

 

3 De herfsttocht                           

Hugo, Phileine, Simon en Florance maken  

een herfsttocht. Lees de verhaaltjes en 

los de sommen op.

Phileine en Simon vinden 300 kastanjes. 

75% daarvan nemen ze mee naar huis. 

Hoeveel kastanjes zijn dat?

                        kastanjes

De vier kinderen komen in totaal 90 paddenstoelen tegen op hun tocht.  

1 op de 5 paddenstoelen is een vliegenzwam (rood met witte stippen).

Hoeveel vliegenzwammen zien de kinderen?

                        vliegenzwammen

In het bos tellen ze 810 bomen. 40% van deze bomen is een eikenboom.  

Hoeveel eiken zien de kinderen?

                        eikenbomen

Diep in het bos zien de vier een egel. Deze is zijn winterslaap aan het voorbereiden.  

Gemiddeld duurt zijn winterslaap 4,8 maanden. Hoeveel procent van een jaar is dat?

                        procent

Hugo en Florance vinden 120 beukenootjes. Met z’n vieren eten ze 30% hiervan op.  

Hoeveel beukenootjes zijn er nog over?

                        beukenootjes
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4  Bladeren met breuken, procenten en kommagetallen

 Welke bladeren horen bij elkaar? Geef ze dezelfde kleur.
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