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Voorwoord

Dit leer-werkboek gaat over gewicht.
Je leert welke gewichten er zijn en hoe je deze kunt meten.

Picto
In dit boek zie je bij sommige opdrachten een picto.
Een pictogram geeft je informatie over de opdracht.
Hierna lees je wat de picto’s betekenen.

Bij dit picto ga je nadenken over een opdracht.
Je denkt na over wat je straks gaat doen.
Je gaat de opdracht voorbereiden.

Bij dit picto ga je de opdracht uitvoeren.
Je gaat bijvoorbeeld iets maken.
Of je gaat iets doen.

Bij dit picto ga je evalueren.
Je controleert of je de opdracht goed hebt gedaan.
Wat ging er goed en wat ging er minder goed?
Wat vond je van de opdracht?
Wat kon je eerst niet, wat je nu wel kunt?
Wat ga je de volgende keer anders doen?

Bij dit picto ga je reflecteren.
Je denkt na over wat je hebt geleerd.
En wat dat betekent voor je toekomst.
Wat ga je nu doen?
Hoe gaat het verder?
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Bij dit picto ga je in gesprek.
Om een opdracht na te bespreken gebruik je de StruX-kaarten.

Bij dit picto ga je iets bekijken op de website van StruX.
Dit kan bijvoorbeeld een foto, formulier of film zijn.
Volg deze stappen.
1. Ga naar www.strux.nl.
2. Klik op de knop ‘Deelnemer’.
3. Klik op ‘Rekenen’.
4. Klik op de foto van dit leer-werkboek.
5. Klik op de link bij de opdracht.

Misschien werk je met een portfolio.
In je portfolio stop je bewijsstukken.
Als je dit picto ziet kun je een bewijsstuk toevoegen.
Bespreek dit met je begeleider.

Beeldwoordenboek
In dit boek staan gekleurden woorden.
Gekleurde woorden moet je kennen.
Het zijn belangrijke woorden.
Deze woorden kun je opzoeken in het beeldwoordenboek.
Ga naar beeldwoordenboek.strux.nl.
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Hoofdstuk 1
Licht of zwaar

Dit hoofdstuk gaat over zware en lichte voorwerpen.
Het gaat over:

• het schatten van gewicht door het op te tillen

• het wegen van verschillende voorwerpen op een weegschaal

• het aflezen van verschillende weegschalen

• wat een kilogram is.

Opdracht 1
Wat vind je zwaar om te tillen?  

Wat vind je licht om te tillen?  

Opdracht 2
Vind je jouw tas te zwaar? ja/nee
Kijk eens naar de tassen van de anderen uit je groep.

Wie heeft de zwaarste tas denk je?  

Wie heeft de lichtste tas?  

Weet je?
Schatten is iets ongeveer uitrekenen.
Je bedenkt hoeveel het is.
Je weet het ongeveer, maar niet precies.
Je schrijft het antwoord met het teken ≈.

Opdracht 3
Schat het gewicht van de volgende voorwerpen.
Kies uit: 1 kilo – 3 kilo – 5 kilo – 19 kilo – 60 kilo.
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Hoofdstuk 1   Licht of zwaar

  

Opdracht 4
Zet 5 tassen bij elkaar. Voel nu samen welke tas het lichtst is.
Probeer de tassen op volgorde te zetten. Begin met de lichtste tas.
Van wie zijn de tassen?

De lichtste tas is van  

Dan komt de tas van  

Als derde de tas van  

Daarna de tas van  

De tas van   is het zwaarst.

Je weegt met een weegschaal.
Er zijn veel soorten weegschalen.

Opdracht 5
Je ziet hier verschillende weegschalen.
Zet een kruis bij de weegschalen die je kent.
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Hoofdstuk 1   Licht of zwaar

Opdracht 6
Welke weegschaal past bij welke afbeelding?
Trek een lijn tussen de plaatjes.

Je ziet op de weegschaal hoe zwaar iets is.
Je gebruikt een maat om aan te geven hoeveel iets weegt.
Een kilogram is een maat.
1 pak suiker weegt 1 kilogram.
Je zegt meestal 1 ‘kilo’.
Kilo kort je af als kg.
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Hoofdstuk 1   Licht of zwaar

Opdracht 7
De weegschaal staat op:

  

  

Opdracht 8
Bij deze opdracht heb je een personenweegschaal nodig.
Vergelijk jouw tas met andere tassen.

Weeg je tas op de weegschaal. De tas weegt  kg.

Wie heeft de zwaarste tas van de groep?  

De tas weegt  kg.

Wie heeft de lichtste tas van de groep?  

De tas weegt  kg.
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Hoofdstuk 1   Licht of zwaar

Weet je?
Volgens een onderzoek is het niet goed dat leerlingen te zware tassen dragen.
Tassen mogen ongeveer 5 kilo wegen.

Opdracht 9
Is jouw tas te zwaar volgens het onderzoek? ja/nee

Hoeveel kg is jouw tas te zwaar of te licht?  kg

Wat is het verschil met de zwaarste tas?  kg

Wat is het verschil met de lichtste tas?  kg

Weet je?
Ga je met het vliegtuig op vakantie?
Weeg dan je handbagage goed.
Je mag gemiddeld 10 kilo handbagage meenemen.
Wil je meer meenemen? Dan betaal je extra.

Opdracht 10
Stel, je neemt jouw tas mee als handbagage.
Mag je jouw tas meenemen of moet je extra betalen?

 

Als je tas nog geen 10 kilo is. Hoeveel kilo mag je nog meenemen?

Ik mag nog  kilo meenemen.

Als je tas te zwaar is, hoeveel kilo is de tas te zwaar?  kg.

Hoeveel kunnen de anderen nog meenemen?

De persoon met de zwaarste tas nog  kg.

De persoon met de lichtste tas nog  kg.
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Hoofdstuk 1   Licht of zwaar

Opdracht 11
2 koffers wegen samen 25 kilo.
De zwaarste koffer weegt 18 kilo.
Hoeveel weegt de lichtste koffer?

De lichtste koffer weegt  kg.

2 koffers wegen samen 30 kilo.
De zwaarste weegt 19 kilo.

De lichtste weegt  kg.

2 koffers wegen samen 27 kilo.
De zwaarste weegt 15 kilo.

De lichtste weegt  kg.

Bedenk nu zelf nog een som.

2 koffers wegen samen  kg.

De zwaarste weegt  kg.

De lichtste weegt  kg.

Keuze-opdracht 12
Kies of overleg welke opdracht jij doet.

• Wil je informatie zoeken op internet? Doe dan opdracht 12a.

• Wil je bedenken wat je kunt meenemen op reis? Doe dan opdracht 12b.

Opdracht 12a
Zoek op het internet op hoeveel handbagage je gratis mag meenemen.
Doe dit bij 2 vliegmaatschappijen.
Kies bijvoorbeeld KLM en Transavia. Ga naar internet en zoek op de woorden 
‘handbagage’, ‘kilo’ en de naam van de vliegmaatschappij.

1.  kg

2.  kg

Zoek ook op wat het kost om extra bagage mee te nemen.

1.  euro

2.  euro
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Hoofdstuk 1   Licht of zwaar

Opdracht 12b
Zoek uit wat je mee kunt nemen op reis.
Bedenk wat ongeveer past in een tas die 10 kg mag wegen.

Wat kun je meenemen bij 10 kg?

 

 

 

 

Wat kun je extra meenemen bij 15 kg?

 

 

 

 

Dit hoofdstuk ging over:

• het schatten van gewicht door het op te tillen

• het wegen van verschillende voorwerpen op een weegschaal

• het aflezen van verschillende weegschalen

• wat een kilogram is.
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Hoofdstuk 2
Kilo en gram

Dit hoofdstuk gaat over kilo’s en grammen.
Je gaat voorwerpen wegen en gewichten optellen.

Het gaat over:

• het aflezen van het gewicht

• het schatten van gewicht in kilo’s en grammen

• wegen in kilo’s en grammen, optellen van gewichten 

• het vergelijken van gewicht in kilo’s en grammen.

Weet je?
1 pak suiker weegt 1 kilo.
Je kunt ook kilogram zeggen. 
Kilo schrijf je als kg.

Opdracht 1
Is het zwaarder, lichter of precies 1 kilo? Zet een kruisje op de goede plaats.

Lichter dan 1 kg 1 kg Zwaarder dan 1 kg

X
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Hoofdstuk 2   Kilo en gram

Lichter dan 1 kg 1 kg Zwaarder dan 1 kg

1 kg is 1000 gram.
Gram schrijf je als g.
Vleeswaren koop je per 100 g. Een appel weegt ongeveer 200 g.

Opdracht 2
Hoe zwaar is het?

  

 g   g  g

  

 g   g  g
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Hoofdstuk 2   Kilo en gram

Opdracht 3
Hoeveel weegt het? 1 voorbeeld is al ingevuld.

16 kilo

 

 g  g

 

 g  g
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