
METEN IS WETEN!

• INZICHT VERWERVEN IN HET MEETPROCES
Voorwerpen bĳ benadering “meten” met zelfgekozen maateenheden,
meetresultaten op verschillende manieren noteren.

Meet de opgegeven voorwerpen met
de verschillende attributen.
Hoeveel keer past het potlood in de
tafel? De veegborstel in de klas? ...

Noteer het ernaast. Teken evenveel
bolletjes en schrĳf het cĳfer op.

Referentiebladen met
aantallen en cĳfers.

Zowel met kwadraatbeelden
als ĳsbergrekenmethode.

www.kleuterkoekjes.be
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• Onderzoeken van het begrip lengte als 'hoe lang is iets' door actief
ervaringen op te doen.

• Inzicht verwerven in meetkundige objecten, vlakke figuren.

• Samenwerken

www.kleuterkoekjes.be

RUPS RAMON
Knip de rupsen uit en kĳk of ze langer of korter zĳn dan Ramon.
Kleef ze op de juiste pagina’s.

In kleur of zwart/wit om zelf in te kleuren.

Knip de meter uit, lamineer en bevestig de
deeltjes aan elkaar met kleefband.

Laat de kinderen per 2 werken.

Meet telkens het opgegeven lichaamsdeel van
elkaar en teken daarna de vorm naast het
gemeten lichaamsdeel.
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DE DIERENMETER
Knip de meter uit, lamineer en maak de delen aan elkaar vast met kleefband.
Je kan de meter op A4 en A3 kopiëren zodat je 2 verschillende formaten hebt.

www.kleuterkoekjes.be

Meet de opgegeven voorwerpen met de meters. De kleine voorwerpen kun je
eventueel meten met de A4-meter, de grotere voorwerpen met de A3-meter.
Je kan er de kinderen ook op wĳzen op de verschillende resultaten door
verschillende maten van meters te gebruiken.

Doorstreep of omcirkel na het meten telkens het juiste diertje op de
metertjes naast de voorwerpen.

Er is ook een blanco sjabloon bĳgevoegd zodat je zelf voorwerpen kan
toevoegen.
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GROTER/KLEINER DAN DE POES?
Welke dieren zĳn IN WERKELĲKHEID groter of kleiner dan de poes?
Knip de dieren uit en kleef ze op de juiste pagina.

www.kleuterkoekjes.be

WISKUNDIGE GEGEVENS CORRECT EN NAUWKEURIG INTERPRETEREN EN
WISKUNDIGE REDENERINGEN OP VERSCHILLENDE MANIEREN WEERGEVEN
• Grafische voorstellingen - Gegevens kritisch lezen en interpreteren uit
tabellen, diagrammen en grafieken ...
Kĳk naar de kindjes op de grafiek.
Knip ze nu uit en kleef op van klein naar groot.

• Teken je familie en zorg ervoor dat de afmetingen kloppen.

• Ga naast je vriendjes staan en kĳk wie de grootste/kleinste ... Is.
Teken daarna jezelf en je vriendjes en zorg dat de afmetingen kloppen.
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