Deel 3. Welk getal hoort erbij?
Grote Rekendag thuisversie, voor kinderen van groep 3 en 4
Nodig:
De vragen staan in powerpoint ‘Welk getal hoort erbij?’, zie ook de website.
Ze kunnen ook gedownload worden als pdf.
Verder is het werkblad nodig dat op de volgende bladzijde staat.
De bedoeling is om na te denken en te praten over wat wel en wat echt niet kan. Het begint makkelijk:
Hoeveel vingers zitten er aan 2 handen? Kinderen zullen echter vaak niet weten hoe hoog een berg is.
Praat erover: kan een berg 2,5 miljoen .. km hoog zijn? Nee. Dat getal hoort vast bij een andere vraag.
Later een getal veranderen mag natuurlijk! En eventueel kan een vraag worden overgeslagen tot alle
andere vragen geweest zijn.
Laat steeds een nieuwe dia zien en stel de vraag. Als het getal is gevonden, schrijft het kind op het
werkblad onder dat getal de letter van het plaatje.
Ga door naar de volgende dia zonder te zeggen wat het juiste antwoord is. De juiste antwoorden komen
aan het einde.
Aan het einde van de powerpointpresentatie staan vier meetvragen. Deze zijn waarschijnlijk alleen
geschikt voor kinderen van groep 4. Wanneer u die vragen niet stelt, blijven er een paar getallen op het
antwoordblad over.
Dit zijn de bedoelde combinaties:
A.
Hoeveel vingers aan 2 handen? 10
B.
Een baby is … cm lang. 50
C.
Een berg is … m hoog. 3000
D.
Dinosauriërs leefden … jaar geleden. 2,5 miljoen
E.
Hoeveel voetbalplaatjes in het album? 292
F.
Een boom is … m hoog. 30
G.
Hoeveel mandarijnen in het netje? 13
H.
Het hoogste gebouw ter wereld is … m hoog. 830
I.
Er zijn …. soorten vogels in Nederland. 500
J.
Er zijn … soorten insecten in Nederland. 23 000
K.
Je hebt ongeveer … haren op je hoofd. 100 000
Meetvragen
L.
Aantal appels in 1 kilo. 6
M.
Een kind in groep 4 is ongeveer … cm lang. 140
N.
Een volwassene is ongeveer … cm lang. 175
O.
Een kinderhand is ongeveer … cm lang. 12

