Rekenen Totaal
Klokkijken

Kleurplaat en verhaalblad
Op de plaat zien we Tom en Tamira in de klokkenwinkel staan. Het gelijknamige onderdeel in deze module draait ook
om een klokkenwinkel met ongelooﬂijk veel klokken, die echter allemaal op een andere tijd staan. De klokkenmaker
heeft ouderwetse klokken (met wijzers) en moderne klokken (met digitale cijfers). En weet je wat leuk is? In het programma past de klokkenmaker zich gewoon aan aan het soort klok dat hij verkoopt. Bij de moderne klokken ziet hij er
namelijk opeens veel hipper uit!
o Tip: op pagina 36 en 37 van het boek bij SP10 vindt u het verhaal “De laatste druppel” terug. Dit verhaal
gaat over Tom en Tamira, die in de tv-gids op zoek zijn naar het juiste moment waarop een leuk programma
begint. Lees dit verhaal eens voor. Het past prima bij het onderdeel “tv-kijken” en zal zeer herkenbare
aanknopingspunten hebben om met de leerlingen te praten over tijden, klokkijken en plaatsen waar je tijden
terug kunt vinden.

Werkblad
De juiste tijd
Op het dressoir staan vier klokken. Ze geven allemaal een andere tijd aan. Hoe laat is het? Kleur het rondje voor de
juiste tijd.
Zeg de tijd
Tamira wil van Tom weten hoe laat het is. Tom zegt de tijd. Er zijn twee klokken. Schrijf in de twee balloons de tekst die
Tom zal zeggen.
Tv-kijken
Je kijkt op de klok en je ziet dat het acht uur is. In de gids zie je drie leuke programma’s. Sport, een tekenﬁlm en een
spannende ﬁlm. De tijden van deze programma’s staan er bij. Kruis aan of het programma nog moet beginnen, al bezig
is of zelfs al afgelopen is.
Ongeveer
Tom en Tamira doen mee aan een quiz. Ze moeten raden hoe laat het ongeveer is. Kijk maar op de klok en kleur dan
het rondje voor de tijd die het beste bij de klok past. Zo laat is het dus ongeveer.
Klokkenwinkel
In de klokkenwinkel hangen veel klokken. Maar de klokken hebben onderhoud nodig, ze lopen soms goed en soms
helemaal niet. Kijk de klokken na. Zet een rondje om het juiste antwoord.

o Tip: Maak op het lege werkblad zelf de gewenste sommen aan en gebruik uw werkblad tijdens het werken
met de module.
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