
Leesrekenen
Meten en Wegen

Inhoud Kaart

1.  Lengtematen
 • Waarmee meet je de lengte? Zet er een rondje om. 1
 • Deel in naar lengte. Begin bij de kleinste. 2
 • Wie of wat is groter of kleiner? Vergelijk en kruis aan. 3
 • Waarmee meet je? Kruis aan. 4
 • Waarmee kun je hier het beste meten? Kruis aan. 5
 • Kleiner, groter of gelijk aan 1 m? 6
 • Kleiner, groter of gelijk aan 1cm? 7
 • Kleiner, groter of gelijk aan 1 mm? 8
 • Vergelijk en zet een rondje om alle stiften . . . 9
 • Welke lengte-eenheid is goed? 10
 • Hoe lang zijn deze afstanden? Kruis aan. 11 
 • Ridderkasteel – zoekplaat. 12
 • Meet de maten op kaart 12. 13
 • Reken om! 14
 • Zet in de goede volgorde. Begin met de kleinste. 15
 • Altijd een meter. Hoeveel ontbreekt er? 16

2. Gewichten
 • Zet een rondje om de zwaarste. 17
 • Deel in naar gewicht. Begin met het lichtste. 18
 • Wanneer is de zin goed? Kruis aan. 19
 • Lichter, zwaarder of gelijk aan 1 g? Kruis aan. 20
 • Lichter, zwaarder of gelijk aan 1 kg? Kruis aan. 21
 • Met welke eenheid geef je het gewicht aan? 22
 • Welk voorwerp kan het zijn? Kruis aan. 23
 • Kruis het goede gewicht aan. 24
 • Reken om! 25
 • Altijd 1 kg. Lees af en vul aan tot 1 kg. 26

3.  Gemixte opgaven
 • Maten van kinderkleding. 27
 • Vul de ontbrekende tekst in! Kruis aan. 28
 • De plantjes van groep 3. 29
 • Lees de tekst en kruis het goede antwoord aan. 30

4.  Eindtoets
 • Dit heb ik geleerd. Deel 1. 31
 • Dit heb ik geleerd. Deel 2. 32
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