Tafel Totaal

Kleurplaat en verhaalblad
We zijn op bezoek in de dierentuin. We zien Tom, druk bezig met het metselen van een muurtje. Tamira helpt mee met
het vullen van het bassin voor de waterdieren. Dat doet ze in haar brandweerpak. De voetbalster speelt met de dolﬁjn,
de verdwaalde toeristen maken overal foto’s van.
o Tip: in het boek bij SP10 vindt u op pagina 76 en 77 een leuk verhaal terug bij het onderdeel “dierentuin”.
Laat de kinderen eerst zelf een verhaal bedenken en laat ze een aantal verhaaltjes voorlezen. Lees daarna
zelf het verhaal “Een dagje dierentuin” voor.

Werkblad
Metselen
Tom helpt thuis een handje mee en metselt een muurtje. Op de stenen in het muurtje staan sommen. Reken deze
sommen uit en schrijf het antwoord op.
Naar huis
Tien toeristen zijn op zoek naar het juiste hotel. We staan voor een hotel. Dit is “Hotel 3”. De toeristen hebben een
nummer bij zich. Alleen toeristen met een nummer passend bij de tafel van 3 mogen dit hotel binnenkomen. Geef deze
toeristen een kleurtje.
Vrolijke visser
Tom gaat vissen. Hij vaart met z’n bootje uit. Op drie plaatsen probeert hij vissen te vangen. Aan zijn haak hangt aas,
met daarop een antwoord uit een tafel. Bij het aas zwemmen vissen. Zij hebben een tafel op hun buik. Het antwoord
hoort bij een of meer tafelvissen. Kleur deze vissen.
Voetballer
Twee voetballers uit het schoolteam schoppen ieder vijf ballen in de lucht. Vier ballen horen bij elkaar, het zijn antwoorden uit één tafel. De vijfde bal hoort hier zeker niet bij. Kleur de ballen die bij elkaar horen.
De ﬁlm
Tien kinderen zitten naast elkaar in de bioscoop. Zij zitten in de rij waar alleen maar kinderen mogen zitten met een
kaartje uit de tafel van 5. De kinderen zitten op volgorde, ze laten hun kaartje met een antwoord uit deze tafel zien.
Een aantal kaartjes is leeg. Schrijf hier de juiste antwoorden op.

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