
Leesrekenen
Tijd en kalender 2

Inhoud Kaart

1.  Instaptoets
 • Dit kan ik al. 1

2.  Klokken en tijd
 • Test je tijdgevoel. 2
 • Hoe laat is het? 3
 • Teken de wijzers op de juiste tijd. 4
 • Teken de wijzers op de juiste tijd. 5
 • Wat geeft de klok een seconde later aan? 6
 • Tijdsaanduiding op de radio. Teken de wijzers. 7
 • Lara heeft een digitaal horloge. Geef de tijd aan. 8
 • Deel in. Begin met de vroegste tijd op de dag. 9
 • Deel de tijdsaanduidingen in. Begin met de kortste tijd. 10

3.  Rekenen met tijd
 • Hoeveel minuten zijn het? 11
 • Reken uit in minuten en seconden. 12
 • Hoeveel ontbreekt er? 13
 • Hoeveel minuten zijn het tot het volgende hele uur? 14
 • Met de bus onderweg. Reken de aankomsttijd uit. 15
 • Hoelang zijn de schepen onderweg? 16
 • Wat was de vertrektijd? Reken uit. 17
 • Bij de bushalte. Schrijf de vertrektijden op. 18
 • Een uitstapje naar het Bodenmeer. 19
 • Het televisieprogramma. 20 
 • Televisietijden van Chantal en Marvin. 21
 • Station – zoekplaat. 22
 • Met de trein onderweg. 23
 • Deze klokken lopen niet goed. 24
 • Reistijd over de wereld. 25
 • Telefoneren over de wereld. 26

4.  Jaren, maanden, weken en dagen
 • Deel in. 27
 • Welke datum wordt gezocht? 28
 • Het jaar heeft 52 weken. 29
 • Reken uit. 30
 • Hoe oud zijn deze mensen. 31
 

5. Eindtoets
 • Dit heb ik geleerd. 32
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