
Geometrie 1 Waarnemen, 
herkennen en tekenen

Inhoud Kaart

1.  Tekenoefeningen
 • Teken de lijnen na. 1
 • Teken het voorbeeld. 2

2.  Samenhang in situaties
 • Wie gaan dezelfde kant op? 3
 • Rechts of links? 4
 • Teken en reken. 5
 • Boerderij - zoekplaat. 6
 • Waar zie je ze? Kruis aan en teken in. 7
 • Kijk goed op de plaat. Welke dieren zie je ... 8

3.  Structuren herkennen, lijnen tekenen, voorbeeld verder afmaken
 • Ga door met de rij. 9
 • Vul de tabellen aan. 10
 • Wat ontbreekt er? Vul aan. 11
 • Welk stuk past? Zet er een rondje om. 12
 • Teken het patroon. 13
 • Maak de parketvloer af. 14
 • Teken na zoals is aangegeven. 15

4.  Figuren herkennen en tekenen, kenmerken benoemen
 • Tel de fi guren. 16
 • Bij welk fi guur past het? 17
 • Zet een lijn om dezelfde fi guren. 18
 • Wat is het? Teken het fi guur. 19
 • Hoeveel hoeken en zijden hebben de fi guren? 20
 • Welke hoort er niet bij? Streep door. 21
 • Welke fi guren zijn gelijk? Trek ze over. 22
 • Welke delen horen bij elkaar? 23
 • Teken de fi guren na. 24 
 • Teken volgens de beschrijving. Begin bij A. 25
 • Tel de fi guren. 26
 

5.  Symmetrie en spiegelbeeld
 • Is er een spiegelbeeld? Teken het. 27
 • Teken de andere helft. 28
 • Hier ontbreekt de helft. Vul aan. 29
 • Welke is het spiegelbeeld? Kruis aan. 30

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