
Weektaak groep 6       6 april - 9 april 

Heel veel succes weer deze week, kanjers! 

 

Maandag 6 april 

☐ Lezen:   30 minuten lezen/voorlezen  

☐ Automatiseren: Oefenboekje rekenen maken blz 2  

☐ Rekenen:   doel 404  op Snappet  

Instructiefilmpje:  https://www.youtube.com/watch?v=TWXPSPDu64Y 

☐ Spelling:   Werkboek blok 7 week 2 les 1 (-ge woorden) 

Instructiefilmpje:  https://www.youtube.com/watch?v=1mb4VTJEu4I 

☐ Taal:     doel  68 op Snappet  

☐ Begrijpend lezen:  Leeslink: blok 3 week 7 les 2  Uitlegfilmpje staat onder moo leeslink 

 

Dinsdag 7 april 

☐ Lezen:   30 minuten lezen/voorlezen  

☐ Automatiseren: 15 minuten op Snappet  

☐ Rekenen:   doel 407  op Snappet  

Instructiefilmpje: https://www.youtube.com/watch?v=tzhkTslwhko  

☐ Spelling:   Werkboek blok 7 week 2 les 2  

☐ Taal:    Maak blz 8, 9 en 11 van je werkboekje Pasen 

☐ schrijven:                     verbonden schrift blz. 17 

 

Woensdag 8 april 

☐ Lezen:    30 minuten lezen/voorlezen 

☐ Automatiseren: Oefenboekje rekenen maken blz 3 

☐ Rekenen:   doel 428 op Snappet 

Instructiefilmpje: https://www.youtube.com/watch?v=Hr6un7A_95E 

☐ Spelling:   Werkboek blok 7 week 2 les 3  

Instructiefilmpje pv: https://www.taal-oefenen.nl/videos/zinsontleding/persoonsvorm-algemeen 
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Instructiefilmpje ond:  https://www.taal-oefenen.nl/videos/zinsontleding/onderwerp 

Instructiefilmpje voegwoord: https://www.youtube.com/watch?v=DcHgX6lH8WI 

☐   Begrijpend lezen:  Tekst lezen en quiz maken; zie blz 2 in werkboekje Pasen 

☐  Taal:    schrijf een verhaal met de woorden pasen, alleen, paastak, vieren,  

    samen, vertrouwen en blijdschap  op blz 5 van je werkboekje Pasen  

☐ Studievaardigheden:  blz 51 en 52 lezen,  blz 53 en 54 maken  

☐ Verkeer  les 15 maken.      Startopdracht filmpje: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=wQbn9i3U6iE&feature=emb_logo 

 

Donderdag 9 april 

☐ Lezen:   30 minuten lezen/voorlezen  

☐ Automatiseren: Oefenboekje rekenen maken blz 4  

☐ Rekenen:   eigen doelen ( werkpakket)  

☐ Taal:     doel 702 op Snappet  (vervoer en verkeer) 

☐ Spelling:   Werkboek blok 7 week 2 les 4 

Instructiefilmpje: https://www.youtube.com/watch?v=XyrDq05cZGQ 

☐  Knutselen : kies uit:  

- haas kleien (afbakken en verven hoeft niet) https://www.youtube.com/watch?v=KYlRX-4Z1Ao 

- haas van doekje https://www.youtube.com/watch?v=fUxlq7RM7yw 

- 1 haas van papier https://www.youtube.com/watch?v=lXD1GvXpx3I 

Graag foto maken en delen op skype!   

 

Vrijdag 10 april   Goede Vrijdag           Fijne paasdagen gewenst! 
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