
Doe een warme trui aan!

Wat ga je doen?

• Je kleurt even en oneven getallen.

• Je zoekt de keersom bij een plaatje en rekent deze uit.

• Je vult getallen aan.

•  Je leest een verhaaltje en vult de juiste maten en 

gewichten in.

1  Even en oneven truien

 Kleur de truien met een even getal rood. 

 Kleur de truien met een oneven getal geel.

 

25 34 12 77 13

 

30 100 63 80 15

2 Hoeveel samen?

 Maak de keersommen en reken uit.

 Hoeveel truien? Hoeveel wereldbollen?

           ×          =                    ×          =         
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 Hoeveel bollen wol?  Hoeveel kachels?

           ×          =                     ×          =         

3  Rekenen in je trui

 Vul aan.
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4  Een koude dag

Vul in. 

 

 

Kies uit: liter – kilogram – gram – meter – centimeter – graden 

Het is koud buiten. 

Joep zegt: Het is vandaag 0                            .

Hij pakt zijn schooltas. 

Die is erg zwaar. 

Hij weegt wel 2                            .

Er zit een fles water van wel 1                            in.

Joep loopt naar school. Het is niet ver. 

Het is 50                            lopen.

Op school viert Joep vandaag Warme Truiendag. 

Ze gaan breien.

Joep heeft drie bollen wol mee. 

Het weegt 150                            .

Joep kan goed breien. 

Hij heeft al snel een stuk van 10                                gebreid.


