Dagplannertje voor: maandag 11 mei 2020
Eerste leerjaar L1GD
Les 1 Getallenkennis : hoeveelheden, code, bewerkingen … (les 6.18)
Afbeelding
Dit heb ik nodig:
werkboek
Rekenboek 6 p 15-16

Uitleg bij de les: we herhalen
Oef 1 : hoeveel zijn er ?
Oef 2 : wat is de rangorde ?
Oef 3 : hoeveel zijn er (nodig) ?
Oef 4 : plaats de getallen op de juiste plaats om deze bewerking te maken
Oef 5 : een getal kan ook een code zijn
wat is je telefoonnummer, je huisnummer … en het nummer van je fietsslot ?
Deze link (s) kan ik gebruiken bij de les:
Vrij oefenen op Kweetet
Ik deed het:

Dit wil ik nog vragen aan meester: __________________________________
______________________________________________________________
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Les 2 Leestraining (les 9.15)
Afbeelding
werkboek

Dit heb ik nodig:
Leesboek 5 p 31-32

Uitleg bij de les:
(luidop) oefenen van alle letters en verkleinwoordjes
En ook woorden met twee letters vooraan
Deze link (s) kan ik gebruiken bij de les:
Vrij oefenen op Kweetet
Ik deed het:

Dit wil ik nog vragen aan meester: __________________________________
______________________________________________________________

Las hier een pauze in
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Les 3 Spiegelen (les 6.19
Afbeelding
werkboek

Dit heb ik nodig:
Kopieblad (in bijlage)

Uitleg bij de les:
LET OP als we in de spiegel kijken dan staat alles naar de andere kant !
Vb een vlek op je linkerwang is in de spiegel precies een vlek op je rechter
Deze link (s) kan ik gebruiken bij de les:
Vrij oefenen op Kweetet
Ik deed het:

Dit wil ik nog vragen aan meester: __________________________________
______________________________________________________________
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Les 4 Spelling : woorden met ie (les 9.16)
Afbeelding
werkboek

Dit heb ik nodig:
Groot schrijfboek 2 p 26-27

Uitleg bij de les:
Oef 1 : schrijf : zie die bier mier riem
Oef 2 : schrijf alleen de woorden met ie over
Oef 3 : wat zie je op de prent ? kruis het aan en schrijf het over
Oef 4 : wat staat op deze prent ? schrijf het woord eronder
Oef 5 : schrijf viel

piet ?

Deze link (s) kan ik gebruiken bij de les:
Vrij oefenen op Kweetet
Ik deed het:

Dit wil ik nog vragen aan meester: __________________________________
______________________________________________________________
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Les 5 Schrijven woorden met eu (fiche 43)
Afbeelding
werkboek

Dit heb ik nodig:
Lunaschrijfboekje 3 p
21-22

Uitleg bij de les:
Schrijf eerst deur in het groene vakje
Nu over de grijze letters
En dan de woorden tussen de lijntjes
Ik deed het:

Dit wil ik nog vragen aan meester: __________________________________
______________________________________________________________

Facultatief (mag maar moet niet) : werkblad het dubbel (in bijlage)
Mijn dagelijkse taakjes:
 Ik oefen elke dag mijn huisjes (tem 10) in.
 Ik lees elke dag. … Zoveel ik wil.
 Ik neem tijd om te ontspannen! (tekenen, kleuren …
bewegen binnen en/of buiten)
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