week 17/19 – 21 april 2020 – handleiding niveau A2

Handleiding niveau A2

Onderwerp van deze week:
4 en 5 mei

75 jaar bevrijd

a.

80 jaar geleden (75 + 5 = 80 of 1940 aanvullen tot 2020)

b.

in het jaar 2045 (1945 + 100 = 2045 of over 25 jaar (want 100 – 75 = 25); 2020 +
25 = 2045)

Hang de vlag
uit!

c.

80 jaar (75 jaar na de oorlog + 5 jaar voor de oorlog = 80 jaar)

a.

om 6.00 uur of 6 uur ’s ochtends (kwart over 9 ’s avonds (= 21.15 uur) en dan 15
uur en een kwartier terugtellen = 6 uur in de ochtend)

b.

De lengte is 6 : 3 = 2 meter en de breedte is 2 meter (zie vlag 1). Dit figuur noem je
een vierkant.

c.

De lengte van de vlag moet groter zijn dan de breedte. Bij vlag 2 is de breedte juist
groter dan de lengte. Daarom wordt deze vlag afgekeurd. Bij vlag 3 is de vlag geen
rechthoek, maar een vierkant. Daarom wordt deze vlag afgekeurd. Bij vlag 1 en 4 is
de lengte wel groter dan de breedte (en ook nog in een bepaalde verhouding).

Het lied Wilhelmus

a.

88 jaar (aanvullen van 1932 naar 2020 is 88 jaar)

b.

Maurits (15 x 1 minuut en 30 seconden = 21 minuten en 30 seconden. Maurits zit er
met zijn schatting het dichtstbij).

c.

eigen antwoord (bijvoorbeeld Piet Klein = 4 + 5 = 9 coupletten)

Bronnen
75 jaar bevrijd
4en5mei.nl

Hang de vlag uit!
4en5mei.nl

Het lied Wilhelmus
koningshuis.nl
wikikids.nl

Tip van de week:
Wil jij nog meer te weten komen over 4 en 5 mei? Ga dan
naar https://www.4en5mei.nl/educatie/basisonderwijs/4-en5-mei-denkboek en download het 4 en 5 mei Denk-boek.
Lees de verhalen, bekijk de foto’s en word nog wijzer.
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