METEND REKENEN
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GOD DE VADER EN SINT-PIETER
Af en toe komt God de Vader uit zijn Hemel naar beneden.
Natuurlijk komt Hij niet zomaar naar beneden.
In vroeger tijden deed Hij dat soms als een stormwind, als het bliksemende vuur, als een
geweldige vloed.
Vele heiligen hebben hem zo ontmoet. Maar altijd, als deze heiligen voor hem bogen, werd
Gods aanblik zacht en teder en zegende Hij deze heiligen. Dan werd het stil en vredig.
God nam ook graag een mensengedaante aan. Hoe majesteitelijk en groot en machtig Hij ook
is, Hij heeft zich altijd onder de mensen begeven. En als dat gebeurt, lijkt het voor wie Hem
ontmoet, of de eeuwigheid open gaat. Men kan dat niet beschrijven.
Nu kwam God ooit een keer een bezoek brengen aan Vlaanderen. Dat was ergens in de buurt
van Mechelen1. Het was zomer. Het leek of de Hemel open stond2. De zon straalde over de
velden en weiden. De mensen zochten binnen in hun huis een beetje koelte en deden een
dutje. Hier en daar hoorde je een paar potten rammelen, waar men nog aan de afwas was. Het
was net na de middag. De dieren hielden zich stil. De koeien lagen in de schaduw te dromen.
Je hoorde geen enkele vogel. Het was alsof de aarde bij elke van Gods voetstappen steeds
meer tot rust kwam.

God de Vader had de bewaker van de Hemelpoort met zich meegenomen. Dat was SintPieter.
Bij een klein dorpje gekomen, het kerkklokje sloeg juist één keer, sloegen ze een klein
weggetje in en kwamen bij een boomgaard. De appelen waren vol en rijp, de takken van de
appelbomen hingen onder het gewicht van rijpe vruchten omlaag.
Tegen een van de bomen stond een ladder en aan de voet ervan stonden grote korven.
De oude boer, van wie de boomgaard was, was omwille van de hitte teruggekeerd naar huis
om er te wachten op de koelte van de avond.
Sint-Pieter bekeek de mooie rode appel die boven in de boom hing. Het water liep hem in de
mond. Mmm, die daar leek hem nog heerlijker. En die!
Maar zijn begerige gedachten werden onderbroken.
“Zie,” zei God de Vader, “laat ons deze goede mensen even een handje helpen.” En Hij klom
zelf op de ladder en vroeg Petrus om een mand aan te reiken. Algauw had Hij deze boordevol
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Quizvraag: in welke provincie ligt Mechelen?
Quizvraag: toen God op wandeling kwam in Vlaanderen, stond de hemel open. Dat had ook te maken
met Sint Pieter. Kijk goed naar de afbeelding en lees ook verder in de tekst. Met welk voorwerp wordt
Sint Pieter meestal afgebeeld en waarom?
2
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sappige appels en gaf deze aan Sint-Pieter. “Zet de mand daar maar beneden neer,” zei God
de Vader, terwijl Hij ze aanreikte alsof het een pluimpje was.
Toen Sint-Pieter de mand overnam, was hij verwonderd over het gewicht van deze mand,
maar hij wilde niet laten blijken hoe zwaar hij ze wel vond. Toen hij ze neerzette, wreef hij
het zweet van zijn voorhoofd en mompelde: “Hoe zwaar is deze mand wel?! Hoe zwaar is
deze mand?”
Toen gingen ze weer verder op hun weg. Omdat hij zijn voeten haast niet meer voelde, ze
waren al een hele halve dag op stap, vroeg Sint-Pieter zich af waarheen de tocht deze keer zou
gaan en wat voor wonder God de Vader vandaag zou verrichten.
Sint-Pieter bleef nog steeds erg nieuwsgierig en ook een beetje ongeduldig, maar omdat hij
zijn nieuwsgierigheid niet wou laten blijken, vroeg hij gewoontjes: “Hoe ver is het nog?”
God de Vader leidde Sint-Pieters aandacht echter af van zijn eigen gedachten. “Kijk,” zei hij,
“daar, die broodoven.” En inderdaad, daar wat verderop stond een broodoven, zoals dat
vroeger was, aan de achterzijde van een boerderijtje. Er kwam flink wat rook uit, zelfs een
beetje ongewoon veel rook.
“Kom, laat ons het brood daaruit halen. Anders verbrandt het nog. Die bakker is ook in slaap
gevallen, denk ik.”
Sint-Pieter, die niet zoveel zin had in dit hete karwei, opende de oven en deed een stap
achteruit. “Hoe heet is het wel daarbinnen?”
“Niet zo heet als in de hel, waar de aarts-luierikken terechtkomen,” sprak God de Vader en
Hij haalde het brood met een grote houten schep-plank tevoorschijn.
O, hoe heerlijk gebakken zag dat brood eruit. Zo’n lekker brood had Sint-Pieter nog niet
gezien.
Maar nu was Hij wel echt moe.
God de Vader stond toe even te rusten voor ze de stad zouden binnengaan. Ze kozen een mooi
plekje onder een oude notelaar aan de kant van de weg.
“Straks zullen we dan iets lekker eten – naar het schijnt hebben ze hier lekkere kip. Je moet
straks eens naar zo een kip op zoek gaan.”
Dat zal de Mechelse koekoek 3wel geweest zijn!
Algauw was God de Vader in een diepe vredige slaap verzonken, terwijl Sint-Pieter maar aan
die mooie appels en dat lekkere brood bleef denken en zich afvroeg waarom ze nu, op zo’n
warme dag op tocht waren gegaan.
Hij besloot dan maar op stap te gaan om, terwijl God de Vader sliep, eten te gaan halen.
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Kippenrassen: welk van deze kippen is de Mechelse Koekoek?

2

3

4

5

3

Een kip zou het dus worden.
Hij ging de stad in en kocht me daar een almachtig schone kip. Hij liet ze ook pluimen en
braden.
Toen hij weer buiten was, bekeek hij die kip nog eens en kreeg hij plots toch zo’n trek,
dat hij toebeet en één poot van de kip opat. Het lekkere vet droop hem van de lippen, tot in
zijn baard. Het afgeknauwde bot wierp hij in de graskant. Maar toen bekeek hij de kip
opnieuw en kreeg hij enorme angst. God de Vader zou nu wel ontgoocheld zijn in hem,
misschien wel boos. “Och ik heb toch nog steeds geen sterk karakter,” mopperde hij.
Hij dacht een hele tijd diep na over wat hij moest zeggen. Uiteindelijk vatte hij moed en stapte
voort tot bij God de Vader.
“Pieter, Pieter, dat is me een schone kip!” zei God de Vader.
Sint-Pieter lachte en sprak: “Ja, ’t is de vetste die ik vond, maar ze heeft wel een gebrek.”
“Ja, dat zie ik ook wel,” zei God de Vader, “ze heeft maar één poot!”
“Ja, maar,” zei Sint-Pieter, “dat is een gebrek dat alle kippen hier hebben in deze streek. Ik
heb hier nog geen ander soort kip gezien.”
“Zo,” zei God de Vader, “ ik heb daar nog niet zo op gelet. Maar het is wel een eigenaardig
land hier, naar wordt verteld.”
Sint-Pieter voelde zijn darmen draaien, maar was al blij dat God de Vader er zo over dacht.
Toen ze klaar waren met eten, stonden de twee reizigers weer op en trokken rond de stad.
Weldra kwamen ze bij een hoeve. Het was er stil, maar daar stonden wel twintig kippen – op
één poot, zoals kippen doen als ze slapen.
Sint-Pieter trok God de Vader zachtjes aan de mouw en fluisterde: “Ziet, daar die kippen, en
ze hebben allemaal maar één poot!”
“Waarachtig! Ge hebt gelijk!” zei God de Vader, “maar ik zou wel eens willen zie hoe die
beesten op één poot kunnen lopen.” En meteen riep hij: “Ksss, ksss!” en al die kippen liepen
op hun twee poten heel snel weg!
God de Vader keek naar Sint-Pieter en zei: “Ziet eens! Hoe snel lopen die wel?”
Even was het stil. Toen sprak God de Vader: “Pieter, ge hebt me beetgenomen!”
Pieter werd rood tot achter zijn oren, maar hij herstelde zich snel en zei: “Neen, helemaal niet.
Ge vergist u, Heer.
Had Gij tegen onze gebraden kip ook ‘Ksss, ksss’ geroepen, dan zou ze zeker ook twee poten
hebben gekregen!”
(...)
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DEEL 1.

ONTHOUDSCHRIFT

De oefeningen kan je op de gekopieerde bladen maken. Bewaar ze netjes en in goed volgorde in een mapje.
Voeg waar nodig een blad toe bij de oefeningen.

TAKEN
1. Schrijf de titel in je schrift op een nieuwe bladzijde: METEND REKENEN
2. Lees het verhaal.
3. Maak een tekening.
4. Schrijf de titel “God de Vader en Sint Pieter” in je schrift.
5. Los de vragen bij de tekst op. (zie onderaan de leestekst, p. 2 en p. 3)
______________________________________________________________________
6. Schrijf als nieuwe titel op een nieuw blad in je schrift: Meten
7. Zoek alle vraagzinnen die in de tekst staan. Noteer deze onder de titel.
8. Schrijf bij elke vraag één van de volgende woorden:
afstand, gewicht, temperatuur, snelheid.
Denk goed na. Wat past waarbij?
(als je twijfelt, kan je even wachten – we leren in deze bundel over elk van deze woorden)

9. Schrijf de kader over in je schrift op een volgend blad:
Als we iets meten, kunnen we met een
getal uitdrukken hoe ver, hoe warm,
hoe zwaar, hoe duur, ... iets is.
Bij deze getallen horen dan
maateenheden:
- meter (m), kilometer (km)
- graden Celcius (°C)
- Kilogram (kg)
- Euro (€)
___________________________________________________________________________
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Metend rekenen 5de leerjaar

blz. 1
blz. 2
blz. 3
blz. 4
blz. 5
blz. 6
blz. 7
blz. 8
blz. 9
blz. 10
blz. 11
blz. 12
blz. 13
blz. 14
blz. 15
blz. 16
blz. 17
blz. 18
blz. 19
blz. 20
blz. 21
blz. 22
blz. 23
blz. 24
blz. 25
blz. 26
blz. 27
blz. 28
blz. 29
blz. 30
blz. 31
blz. 32
blz. 33
blz. 34
blz. 35

blz. 8
blz. 9
blz. 10
blz. 11
blz. 12
TAAK 10.
blz. 13
Ken je nog
maten? Wat kan je nog meten?
blz.andere
14
blz. 15
blz. 16 Geef een paar voorbeelden. Illustreer met enkele tekeningen.
blz. 17
blz. 18
blz. 19
blz. 20
blz. 21
blz. 22
blz. 23
blz. 24
blz. 25
blz. 26
blz. 27
blz. 28
blz. 29
blz. 30
blz. 31
blz. 32
blz. 33
blz. 34
blz. 35
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DEEL 2. INLEIDING LENGTEMATEN
1. Huistaak
Lees. Doe. Denk na.
1. Hoe groot ben je?
Ga met je hielen tegen een muur staan. Laat mama of papa met potlood of krijt een
lijntje trekken op de muur. Hoe ga je dit meten?
2. Hoe hoog is je huis of het appartement waarin je woont?
Ga buiten staan. Je weet hoe groot je zelf bent. Kan je nu vergelijken? Schat hoeveel
keer je in de hoogte van je huis of appartement past. Welke maat gebruik je? Kijk in je
schrift op bladzijde 7.
3. Gebruik je dezelfde maat om jouw eigen lengte te meten en de afstand van bij je thuis
tot Brussel? Welke maat gebruik je om de afstanden tussen steden te noteren?
(kijk straks op volgende bladzijden)

4. Neem een grassprietje. Leg het plat op een wit blad. Hoe breed is het grasje? Welke
maat zou je nu gebruiken. (kijk straks op volgende bladzijden)

Deze antwoorden op de vragen kan je in je schrift noteren. Doe dit in zinnen.
Maak er eventueel tekeningen bij.
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2. Lees en begrijp.
Je hebt voor de vorige opdrachten misschien een lintmeter of een plooimeter gebruikt.
Daarop staan centimeters en decimeters aangegeven.

Maar om een lengte, breedte of afstand uit te drukken heb je soms andere maten
nodig.
Omdat je anders heel grote getallen zou nodig hebben.
Als je de afstand tot Brussel in meter zou willen uitdrukken, dan heb je bijna 30.000
meter! In centimeter wordt dat 3.000.000 centimeter!
We gebruiken voor de grote afstanden kilometer.
Een grassprietje kan je niet meten met kilometers! Je hebt een veel kleinere maat
nodig. Dat gaat in millimeter.

3. Noteer in je schrift:
Ik ben __________ meter + _____________ centimeter

groot.

Ik gooi de bal ____________________ meter + _________________centimeter ver.

Brussel ligt op ongeveer ____________________kilometer van Aalst.
Het grassprietje is ongeveer ____________________millimeter breed.
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Denk na.
Wat is groter:
meter, millimeter, kilometer, centimeter?
Eerst even vertalen:
Milli betekent duizendste (Frans: mille = duizend)
Centi betekent honderdste (Frans: cent = honderd)
Kilo betekent duizend maal (Oud-Grieks: "χίλιοι" (uitspraak: chilioi) = duizend)

Zet de vier maten (meter, millimeter, kilometer, centimeter) in goede volgorde in je schrift:
_____________>_____________>_____________>_______________

TAAK:
Schrijf in je schrift en vul aan:
1 centimeter =
1 millimeter =
1 kilometer =
Kies het juiste:
1 meter x 1000
1 meter : 1000
1 meter : 100
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Kijk naar de kaart.
De afstand in vogelvlucht tussen Brussel en Amsterdam is 174 kilometer in
vogelvlucht. Deze afstand wordt door de zwarte lijn weergegeven.

De blauwe lijn volgt de grote verbindingswegen. Hoe groot zou deze afstand zijn?
Doe een schatting.
Hoe ver ligt Antwerpen van Brussel in vogelvlucht?

TAAK
Plak het kaartje in je schrift. Noteer:
Amsterdam ligt ___________ kilometer van Brussel.
Noteer in je schrift: Antwerpen ligt ___________ kilometer van Brussel.
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DEEL 3
3.1. OUDE LENGTEMATEN
voet
el
palm
duim
Deze namen kan je linken aan lichaamsdelen.
Zo zijn ze ook ontstaan.
Een lengte van 10 voet kan je gemakkelijk meten.
Alleen: jouw voeten zijn kleiner dan die van je papa.
Daarom heeft men ooit de voet van de keizer gemeten.
Dat werd dan de ‘officiële’ voet.

Ook de mijl is een bekende maat.Maar er bestaan landmijlen en zeemijlen.
Een landmijl is een afstand van duizend dubbele stappen. Ook niet zo nauwkeurig te
bepalen. Er ontstonden verschillende mijlen in verschillende landen. De Romeinse
mijl was 1478 meter. De Romeinen plaatsten mijlpalen langs de romeinse wegen.

Romeinse mijlpaal
TAAK Wat heb je onthouden van deze bladzijde? Vat samen in je schrift. Doe dit op
een nieuwe bladzijde.
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3.2. DE LENGTEMATEN DIE HET MEEST GEBRUIKT WORDEN.

Noteer in goede volgorde in je schrift, met de juist afkorting erbij:
mm
cm
dm
m
dam
hm
km

millimeter
centimeter
decimeter
meter
decameter
hectometer
kilometer

Bekijk volgende vergelijkingen:
1cm = 10mm
1dm = 10cm = 100mm
1m = 10dm = 100cm = 1000mm
1dam = 10m = 100dm = 1000cm = 10.000mm
1hm = 10dam = 100m = 1000 dm = 10.000cm = 100.000mm
1km = 10 hm = 100dam = 1000m = 10.000dm = 100.000cm = 1.000.000mm
Misschien snap je hier niets van.
Even geduld hebben!
De oranje gekleurde stukjes kan je zeker wel verstaan:

LENGTEMATEN
We meten met ‘meter’
1 decameter = 10 meter
1 hectometer = 100 meter
1 kilometer = 1000 meter
1 decimeter = 1 tiende van 1 meter
1 centimeter = 1 honderdste van 1 meter
1 millimeter = 1 duizendste

(deka= Grieks voor tien keer)
(hekaton= Grieks voor honderd keer)
(khilioi = Grieks voor duizend keer)
(deciem= tiende = gedeeld door tien)
(centiem = honderdste = gedeeld door honderd)
(milli = duizendste = gedeeld door duizend)

TAAK SCHRIJF DE KADER OVER IN JE SCHRIFT.
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3.3. MILLIMETER en CENTIMETER (mm en cm)
Bekijk de afgebeelde meetlat.
Wat is op de lat aangeduid?

TAAK
Teken de lat na.
Kijk en los op:
Dit is een lat van 20 centimeter.
Tussen de getallen zie je kleine lijntjes.
Dat zijn millimeters.
Hoeveel millimeters in 1 centimeter? ....................................................
Hoeveel keer tien centimeter zijn aangeduid op deze lat? ........................
Kan je dit oplossen: 20 centimeter = 2 ........
Hoeveel millimeter is 20 centimeter?
....................................................
(4 Oplossing: onderaan)

Deze plooimeter is opgedeeld in stukken van 6 centimeter.
Hoeveel centimeter bekomen we met 12 delen?

(5Oplossing: onderaan)

4

1 centimeter = 10 millimeter
20 centimeter = 2 x 10 centimeter
20 centimeter = 2 decameter
20 centimeter = 200 millimeter
5

12 x 6 centimeter = 72 centimeter.
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METER (m)

Hier zie je een opgerolde meetlint. 10 centimeter is zichtbaar. (let op dit is verkleind!)
Als deze meetlint uit 10 x 10 centimeter bestaat. Hoe lang is deze meetlint dan?6
De meeste meetlinten zijn wel wat langer.
Kijk naar het stuk hieronder. Dat stuk is ook ongeveer 10 centimeter. Handig is dat elk deel
met rode cijfers is aangeduid.
Kan je zeggen hoeveel centimeter er aan de linkerzijde van dit meetlint niet zichtbaar is?
Hoeveel keer 10 centimeter is dat?7

TAAK
Teken dit stuk van de meetlint in je schrift of knip het uit en plak. Noteer:
Een meetlint is verdeeld in decimeters, centimeters en milimeters.
(Duid met een boogje deze maten aan op je meetlint)
Schrijf:
10 millimeter=1 centimeter
10 x 10 centimeter = 100 centimeter = 1 meter
10 ecimeter = 1 meter

6
7

10 x 10 centimeter = 100 centimeter = 1 meter.
Links is er 170 centimeter. Dat is 17 x 10 centimeter (of 17 decameter).
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OEFENBLAD 1 (BEWAAR DIT BLAD APART OF KLEEF IN)
TAAK
Kleur de gevraagde lengte.
5 cm

7 cm

10 cm

3 cm

8 cm

13 cm

LOS OP: hoeveel millimeter is 13 cm?

TAAK 20
Kleur de gevraagde lengte.
20 mm

130 mm

LOS OP: hoeveel centimeter is 130 mm?
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OEFENBLAD 2
SCHRIJF OVER IN JE SCHRIFT:

Als grote mama of papa een flinke stap zet, is dat ongeveer 1m

Dat is meer dan 1 cm.
Dat is meer dan 10 cm.
Dat is 10 x 10 cm.
TAAK Wat meet ik gemakkelijker met een meter en wat met centimeters?
Vul in: cm of m
(SCHRIJF OVER IN JE SCHRIFT:)

Mijn pennenzak is 20 …… lang .
De deur is 1 …… breed.
De baby is 50 …… groot.
De auto is 5 …… .
Het rekenmachine is 10 …… lang.

De wasbak hangt 1 …… hoog.
De klas is 3 …… breed.
Een krijtje is 8 …… lang.
Het zwembad is 25 …… lang.
Mijn nagel is 1 …… breed.

TAAK
Hoe lang ongeveer? Eerst schatten, dan meten.
(SCHRIJF OVER IN JE SCHRIFT:)

VOORWERP
de deur
de mat
de tafel
mijn papa
de bureau
de gang

SCHATTEN
………………m
………………m
………………m
………………m
………………m
………………m

METEN
………m………cm
………m………cm
………m………cm
………m………cm
………m………cm
………m………cm
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OEFENBLAD 3

TAAK
Meet alles in je huis waarvan je nu echt eens wil weten hoe groot, hoe lang of hoe breed
ze zijn. en maak een lijst met afmetingen in je schrift.
Zoek hele kleine en hele grote dingen.
naam

Afmetingen (lengte, hoogte,
dikte,...)

Wat heb je gemerkt bij het noteren?
Je kan het soms niet zomaar met één maat opschrijven.
De kast is bijvoorbeeld 1 meter en 20 centimeter hoog.
Dat wil zeggen : 1 meter en 20 honderdsten van een meter.
Dat kennen we van bij de euro’s!
1 meter en 20 honderdsten van een meter = 1,20 meter
Of je kan ook zeggen 120 centimeter, want 1 meter = 100 centimeter.
Is dat nu moeilijk of gemakkelijk?
Eigenlijk moet je het gewoon gewoon worden.
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OEFENBLAD 4

DE DECIMETER

DE DECIMETER (dm).

TAAK

Teken een decimeter in je schrift. Vraag daarvoor een lat.
Doe het nauwkeurig.
TAAK 26.
1 decimeter = ………………centimeter

1dm = ……………cm

1 meter = …………… decimeter

1m = ……………dm

1. Hoe lang ongeveer? Eerst schatten, dan meten.
VOORWERP
de vuilbak
de spiegel
de kastdeur
mijn lat
mijn arm

SCHATTEN
………………dm
………………dm
………………dm
………………dm
………………dm

METEN
………dm………cm
………dm………cm
………dm………cm
………dm………cm
………dm………cm

BEOORDELING
Goed/redelijk/slecht
Goed/redelijk/slecht
Goed/redelijk/slecht
Goed/redelijk/slecht
Goed/redelijk/slecht

2.Teken lijnstukken (kijk naar de opgegeven lengten hieronder).
Gebruik je lat. Werk nauwkeurig!
1 dm 3 cm
2 dm
1 dm 6 cm
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DEEL 4
Lengtematen omzetten
TAAK
Even proberen

1meter = 100 centimeter

Zet om in cm.
1 m 24 cm = 124 cm

296 cm = 2 m 96 cm

2 m 18 cm =
1 m 36 cm =
5 m 06 cm =
1 m 92 cm =
2 m 56 cm =

225 cm =
815 cm =
36 cm =
145 cm =
666 cm =

…………… cm
…………… cm
…………… cm
…………… cm
…………… cm

……… m ……… cm
……… m ……… cm
……… m ……… cm
……… m ……… cm
……… m ……… cm
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TAAK

Los op
Mama koopt een stuk stof van 2 meter en eentje van 20 cm.
Hoeveel cm stof heeft mama?
bewerking: ………………………………………………………………………………………………
antwoord: ………………………………………………………………………………………………
Boris bouwt een toren met blokjes van 10 cm hoog. Hij zet er 6 op
elkaar. Hoe hoog is de toren van Koen?
bewerking: ………………………………………………………………………………………………
antwoord: ………………………………………………………………………………………………
Het gelijkvloers is 3m hoog. Het verdiep tot aan het dak ik 4m hoog.
Hoe hoog is het huis in totaal?
bewerking: ………………………………………………………………………………………………
antwoord: ………………………………………………………………………………………………
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TAAK

cm, dm of m?
Mijn lat is 3 …… lang .
De deur is 100 …… breed.
breed.
Het potlood is 15 …… lang.
De tv is 7 …… breed .
Mijn brooddoos is 20 …… breed.

Een giraffe is 50 …… groot.
De trampoline is 3 ……
De foto is 15 …… breed.
De klas is 40 …… lang.
Mijn blad is 21 …… breed.

TAAK

Vul aan.

(1meter = 10 decimeter / 1 meter = 100 centimeter)

7 dm + 3dm = 1m
4 dm + ………dm = 1m
8 dm + ………dm = 1m
1 dm + ………dm = 1m
6 dm + ………dm = 1m
2 dm + ………dm = 1m

5 cm + 5cm = 1dm

50 cm + 50cm = 1m

9 cm + ………
1dm
3 cm + ………
1dm
6 cm + ………
1dm
2 cm + ………
1dm
7 cm + ………
1dm

20 cm +
1m
75 cm +
1m
60 cm +
1m
35 cm +
1m
46 cm +
1m

cm =
cm =
cm =
cm =
cm =

……… cm =
……… cm =
……… cm =
……… cm =
……… cm =

TAAK
Kan je dit zelf?

1 decimeter = ………………centimeter
1 meter = …………… decimeter
1 kilometer = ………………meter
1 kilometer = …………… decimeter
1 kilometer = …………… centimeter

1dm = ……………cm
1m = ……………dm
1km = ……………m
1km = ………………dm
1km = ………………cm
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OMZETTEN IN TABEL
Lengte- en afstandsmaten
Bekijk de tabel
1 km

1 hm

1 dam

1000 meter

100 meter

10 meter

1m

1meter

1 dm

1 cm

1mm

1tiende meter

1honderdste
meter

1duizendste
meter

1 decimeter = 1 tiende van 1 meter = 0,1 meter
1 meter = 10 decimeter
1 decameter = 10 meter
1 meter = 0,1 decameter
1 kilometer = 1000 meter
1 meter = 0,001 kilometer
1 millimeter = 1 duizendste van 1 meter = 0,001 meter
1 meter = 1000 millimeter

Bij het omzetten:
Als de maat groter wordt heb je minder nodig.
(in de tabel: gedeeld door tien, honderd, duizend)

Als de maat kleiner wordt heb je meer nodig.
(in de tabel: maal tien, honderd, duizend)
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Taak

Zet in de juiste volgorde.
16 km , 61 km, 1 km, 6km

15 m, 15 km , 15 dm, 15 cm

……… < ……… < ……… < ………

……… < ……… < ……… < ………

3 cm, 3 km , 3 dm, 3 cm

5 m, 1 km , 4 dm, 50 cm

……… > ……… > ……… > ………

……… > ……… > ……… > ………

Taak

Vul in.

1 km = …… m
6 km = …… m
8 km = …… m
4 km = …… m
2 km = …… m

1 m = …… dm
5 m = …… dm
7 m = …… dm
3 m = …… dm
9 m = …… dm

5 dm= …… cm
1 dm= …… cm
10 dm= …… cm
2 dm= …… cm
6 dm= …… cm

een halve km = …… m
een halve m = …… dm = ……cm
een halve dm = …… cm
Taak

Schrijf het woord voluit!
cm
dm

………………………………………
………………………………………

m
km

………………………………………
………………………………………
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Taak

Trek een kring rond het juiste antwoord.
Ik meet … .

een pen
de afstand tussen Aalst en Gent
een huis
de dikte van mijn boek
mijn arm
de hoogte van de klas
de lengte van de juf
een boom
de afstand tussen de school en mijn thuis
een baby
mijn pennenzak
een kast

Dat zeg ik in … .

cm m km
cm m km
cm m km
cm m km
cm m km
cm m km
cm m km
cm m km
cm m km
cm m km
cm m km
cm m km
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