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Meten en meetkunde 

 
Leeftijdsgroep:  Kinderen van 10-12 jaar (groep 7 en 8) 

Tijdsduur van de thuis-speel-tip:  

80 minuten, verdeel dit op in; 

 10 minuten voorbereiden 
 20 minuten werken 
 5 minuten bewegen 
 20 minuten werken’ 
 5 minuten pauze 
 20 minuten proefje doen 

TIP 1: Kinderen zijn productiever en nemen meer op als zij maximaal 20 minuten werken 
en dan 5 minuten pauze houden. Zorg ervoor dat je tussendoor gaat bewegen / eten & 
drinken of iets dergelijks.  

TIP 2: Complimenten krijgen vindt ieder mens fijn. Benadruk wat je kind goed heeft 
gedaan.   
 

Wat heb je nodig voor een uur vermaak? 

 Meetlint  
 Grijs potlood 
 Werkblad oppervlakte  
 Werkblad inhoud  
 Proefje met zand  
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Stap voor stap 

Hoe ga je aan de slag? 
 

1. Verzamel alle materialen die je nodig hebt, zoals hier boven beschreven. 
 

2. Start met het lezen van het werkblad: Oppervlakte. Lees de opdrachten goed en 
rustig door. Er staat stap voor stap uitgelegd wat je moet doen.  
LET OP: het is handig als je alles een grijs potlood maakt! Dan kun je het nog 
uitgymmen   
 

3. Heb je alle vragen kunnen beantwoorden? Dan wacht het werkblad: ‘inhoud’ nog 
op je.  
 
Werk niet langer dan 20 minuten achter elkaar. Houd na 20 minuten even kort 
(5 minuten) pauze. Daarna kan je weer aan de slag   
 

4. Pak het werkblad ‘inhoud’ erbij. Ook hier staat stap voor stap uitgelegd wat je 
moet doen. Lees dus heel goed!  
 

5. Ben je klaar met de werkbladen dan is er ook nog een leuk proefje te doen. Daar 
kan je ook het werkblad voor downloaden.  

 

 

 

 

 

 

 


