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zoek de schaduw

@juf_mloes

maak vast

1



schrijfopdracht 

@juf_mloes 2



@juf_mloes

blokken tellen
hoeveel blokken zie je?

3



woorden schrijven
schrijf deze woorden op de goede lijn: 

muur - blok - huis - toren

@juf_mloes 4



reken uit

@juf_mloes

3
7
5
2
4
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schrijfopdracht 
zaag de plank doormidden, volg de witte lijnen

@juf_mloes 6



huizen grafiek
tel hoeveel je ziet van het huis en kleur dan zoveel vakjes in de grafiek

@juf_mloes

1
2
3
4
5
6

Van welk huis zijn de meeste? zet daar een groen rondje om.
Van welk huis zijn de minste? zet daar een rood rondje om.

Kijk naar de ingevulde grafiek:
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@juf_mloes

Maak vast.
Weet jij hoe het gebouw heet?

kerk

huis

rijtjeshuis

flat
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bezorg de brieven bij het goede huis

@juf_mloes

3 5 7 9

reken uit en maak vast

2 + 1 5 + 4 3 + 4

3 + 2 3 + 6

4 + 1 2 + 5
9



kleur op code

@juf_mloes

Kleur de blokken in deze kleuren: 
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@juf_mloes

blokken
maak groepjes van 2 blokken, zet er een rondje om.

hoeveel groepjes van 2 kun je maken?

groepjes van 2
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welke blokken zijn hetzelfde?

@juf_mloes

maak vast
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@juf_mloes

teken het huis na
kleur daarna de huizen hetzelfde in
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wat hoort bij elkaar? 

@juf_mloes 14



schrijfopdracht 
maak het huis af en kleur in

@juf_mloes 15



meet de planken

@juf_mloes

je mag de groene hulplijnen gebruiken

........ cm

........ cm

........ cm

........ cm

........ cm
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metsel een muur

@juf_mloes

maak de muur af, kijk goed hoe de stenen liggen
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bezorg de brieven bij het goede huis

@juf_mloes

eu ui ie

kijk naar de tweetekenklank  en maak vast

deur buis mier

kleur ziek

tuin uit
18
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@juf_mloes

Lees en teken/kleur

teken een raam boven de deyr
het dak is rood
de schoorsteen is zwart
teken rookwolken boven de schoorsteen
de deur is groen
naast het huis staat een boom
de stam van de boom is bruin
de bladeren aan de boom zijn groen
boven het huis vliegen 2 vogels
de zon schijnt 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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