REKENEN
MET AFLATOUN
De leerlingen gaan samen met Aflatoun sommen maken. Het zijn geen gewonen sommen, maar de
leerlingen leren wel optellen en simpele berekeningen maken. Ze gaan boodschappen doen in een
snoepwinkel en leren met een bepaald budget omgaan.

Leerdoelen:
Na dit onderdeel kunnen de leerlingen:
• Simpele berekeningen oplossen.
• Verschillende euromunten herkennen.
• Boodschappen doen en weten ze dat niet alles evenveel kost.

REKENRAADSEL (30 MINUTEN)
Benodigdheden:
- uitgeprint werkblad 1 ‘Rekenraadsels’ voor
de leerlingen.
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De leerlingen gaan zelfstandig met het werkblad
‘Rekenraadsels’ aan de slag. Ze maken kennis met de
verschillende euromunten en leren met een bepaald
budget om te gaan.
Wanneer u leerlingen heeft die wat achterlopen met
lezen kunt u helpen door de tekst voor te lezen.

REKENRAADSELS: WERKBLAD 1

Kun jij goed tellen?
SPULLENSOMMEN
Een appel en een ijsje, hoeveel is dat samen? Deze sommetjes waren voor mij een makkie! Ik zal je
een beetje helpen. Zoek op het lijstje hoeveel een appel waard is. En een ijsje? Tel deze getallen bij
elkaar op, en je hebt het antwoord! Simpel toch?
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REKENRAADSELS: WERKBLAD 2

Mel en haar computerspel
Mel heeft een wens. Zij wil heel graag een computerspel. Een computerspel is heel duur. Wel 25 euro!
Gelukkig spaart Mel. Ze krijgt elke week 1 euro van haar opa. Die stopt ze netjes in haar spaarpot.
Ook heeft ze voor haar verjaardag geld gekregen. Dat zit ook in de spaarpot. Ze heeft al 18 euro.

Hoeveel weken moet Mel nog sparen?

Dat duurt dus nog best lang! Wat zou jij doen om het spel eerder te kunnen kopen?

Spaar jij ergens voor?

Waarvoor?

Weet je hoeveel dit kost?

Krijg jij zakgeld?

Hoelang moet je sparen voordat je het kan kopen?
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REKENRAADSELS: WERKBLAD 3

In de snoepwinkel

In de snoepwinkel!
Je mag van je moeder snoepjes kopen.
Je krijgt deze muntjes van haar:
2 muntjes van 20 eurocent
1 muntje van 50 eurocent
2 muntjes van 10 eurocent
3 muntjes van 5 eurocent
Hoeveel geld heb je in totaal?_______

Welke snoepjes kies jij? Schrijf ze hieronder op
het lijstje. Zet er achter hoeveel de snoepjes
kosten. Als je dit netjes onder elkaar zet, kun
je makkelijk optellen!
Zorg ervoor dat je niet meer uitgeeft dan wat
je van je moeder hebt gekregen!

In de winkel is er heel veel lekkers om uit te
kiezen. Kijk maar op het plaatje!

Snoepje
________
________
________

Prijs
________
________
___________+

Totaal ________
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