
Leesrekenen Meten,
vlaktematen en inhoud

Inhoud Kaart

1. Lengtematen
 • km – m – cm – mm? Welke eenheid is goed?  1
 • Bekijk de opgaven goed en kruis aan. 2
 • Geef de lengte aan op 3 manieren. 3
 • Vergelijk de lengten met elkaar. Vul in  <, > of  =. 4
 • Vergelijk en vul de zin aan.  5
 • Schrijfwijze met komma. Vul de tabel aan. 6
 • Wat hoort bij elkaar? Hier zijn twee lengten samen 1 m. 7
 • Welke afstanden worden afgelegd?  8
 • De kinderen maken een omheining voor hun huisdieren. 9 

2. Vlaktematen
 • Welk vlak is groter? Vergelijk en kruis aan. 10
 • Zo groot is ons nieuwe huis. Tel de vierkante meters. 11
 • Bereken de vierkante meters. 12

3. Gemixte opgaven
 • Welk gewicht hoort bij welk dier? 13
 • t – kg – g? Welke eenheid is goed? 14
 • Reken om. Bekijk de opgave goed en kruis aan. 15
 • Stel het gewicht vast. 16
 • Hoeveel wegen de boodschappen? 17
 • Zijn de schooltassen te zwaar? 18
 • Geef het goede pijlenpatroon aan! 19
 • Reken om! 20
 • Vul de tabellen in! 21

4.  Inhoudsmaten
 • Deel de voorwerpen in. Begin met waar het minste in kan. 22
 • Welke opgave is goed. Kruis aan. 23
 • Hoeveel gaat erin de maatbeker? Kruis beide oplossingen aan. 24
 • Vergelijk de opgaven. Vul < , > of  = in.  25
 • Waterverbruik – zoekplaat. 26
 • Het waterverbruik van het gezin Jansen. 27
 • Genoeg gedronken? 28

5. Gemixte opgaven
 • Uit de dierenwereld: niet te geloven! 29
 • Verbind de gelijke opgaven. 30
 • Dinosaurussen. 31

6. Eindtoets
 • Dit heb ik geleerd. 32
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