Klusopdracht: de tuin
De tuin is een grote wildernis. De pieten zijn al bezig alle struiken en bomen weg te halen.
Maar voor de rest hebben ze geen tijd want ze moeten de cadeaus inpakken. Ik wil graag een
mooi pad naar de voordeur toe en wat gras eromheen. Ook mogen er wat bomen neergezet
worden.
Hier is de tekening van de tuin:
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4,50m

= tegels
= bomen
Het pad moet bestraat worden met tegels van 20 cm bij 15 cm.

Je legt ze in het pad

zoals op het plaatje is aangegeven. Het gras wordt erin gelegd met graszoden. Dit zijn rollen
met gras. De rollen zijn 2 meter lang en 50 cm breed. Op de rode lijn komen bomen. Deze
bomen moeten om de 40 cm geplant worden.
De tegels kan je kopen per m2. Per m2 kost het € 32,50.
Het gras kost per rol € 16,00.
De bomen koop je per stuk. €72,50 per boom.
Ik wil graag weten hoeveel m2 tegels ik moet halen en wat dat kost.
Ik wil ook graag weten hoeveel rollen gras ik moet halen en wat kost dat dan?
Hoeveel bomen moet ik kopen? Wat kost dat samen?
Hoeveel moet ik betalen bij de bouwmarkt?
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Werkblad: de tuin
Hoeveel m2 tegels heb ik nodig?
…………………………………..
Houd ik wat over van de tegels?
………………………………….
Hoeveel tegels gebruik ik voor het pad?
………………………………………….
Wat kosten de tegels?
…………………………………..
Hoeveel rollen gras heb ik nodig?
…………………………………..
Wat houd ik over?
…………………………………..
Wat kost het gras?
………………………………….
Hoeveel bomen koop ik bij de bouwmarkt?
……………………………………………….
Wat kosten de bomen?
……………………………………………..
Hoeveel moet ik voor alles betalen?

? (controle)

……………………………………………..
Schrijf het laatste antwoord op het bord!
Alles klaar? Maak eens een mooie tekening van de tuin. Met bomen en tegels. Gebruik hierbij
je liniaal.
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Antwoordenblad: de tuin
Hoeveel m2 tegels heb ik nodig?
4,5m2…ik koop 5m2………………………………..
Houd ik wat over van de tegels?
0,5 m2………………………………….
Hoeveel tegels gebruik ik voor het pad?
150 tegels………………………………………….
Wat kosten de tegels?
€ 162,50…………………………………..
Hoeveel rollen gras heb ik nodig?
14…………………………………..
Wat houd ik over?
Halve rol…………………………………..
Wat kost het gras?
…€ 224,00……………………………….
Hoeveel bomen koop ik bij de bouwmarkt?
6……………………………………………….
Wat kosten de bomen?
€ 435,00……………………………………………..
Hoeveel moet ik voor alles betalen?

? (controle)

€ 821,50……………………………………………..
Schrijf het laatste antwoord op het bord!
Alles klaar? Maak eens een mooie tekening van de tuin. Met bomen en tegels. Gebruik hierbij
je liniaal.
www.jufmaureen.nl

