Studieplanner leerlingen groep 4-5-6
Weekopdracht
Week
1

Groep 5-6

Week
2

Leren leren:
Lezen teksten en maken
vragenblad les 1.

Vragenblad les 1
‘Ruimtevaart en ons
zonnestelsel”

Bijbehorende teksten
zitten in je map.

tekst uit ‘Zon, maan
en sterren’ + ‘Sterren
en planeten’.

september

Presentatie over een
begrip voorbereiden.
Kies een woord uit de
woordenlijst over de
ruimtevaart. Zoek uit wat
het woord betekent en
maak hier een korte
presentatie van.

Naam: …………………............

Datum klaar
Week 2

september

Leren leren:
Vragenblad les 2
‘Ruimtevaart en
zonnestelsel’ en daarbij de
Planetenkaart invullen.
Gebruik hiervoor boeken
en internet (filmpjes).

Groep
4-45-6

Benodigde
materialen

Week 3
Vragenblad les 2
‘ruimtevaart en ons
zonnestelsel’.
Planetenkaart op A3
Woordenlijst van het
thema

Opmerkingen

Afvinken

Week
3

september
Kijk de komende weken
hoe de maan er uit ziet en
vul dit in op Doeblad 22.

Groep
4-5-6

Maak het
woordenschatblad. Schrijf
de betekenis achter de
woorden.

Week 4
Doeblad 22 ‘Hoe ziet
de maan eruit?’
Tekst: Buitenaardse
buren
Woordenschat invul
blad

Lees de tekst
‘Buitenaardse Buren’.
Week
4

Lees de tekst Buitenaardse
buren (nog een keer) en
maak het opdrachtenblad .
“Buitenaardse buren”

Groep
4-5-6

Week 5

september

Leer de woorden en
betekenissen van het
woordenschatblad. Hier
krijg je volgende week een
toets over!
Verder aan je Doeblad 22.

Woordenschatblad
Tekst en
opdrachtenblad
“Buitenaardse buren”
Doeblad 22

Week
5

Groep
4-5-6

Week
6

Week 6

oktober
Maak de opdracht af over
de Melkweg.

Opdrachtkaart
Melkweg

Verder aan Doeblad 22.

Doeblad 22

oktober
Werken aan je eigen
gekozen eindproduct
Dit ga ik komende week
doen:

Week 7
Computer, boeken,
eigen materiaal.
Doeblad 22

………………………………........
……………………………………….
……………………………………….
Groep
4-5-6

......................................

Verder aan Doeblad 22.

Week
7

oktober
Werken aan je eigen
gekozen eindproduct
Dit ga ik komende week
doen:

Groep
4-5-6

Week 8
Computer, boeken,
eigen materiaal.

…….................................
………………………………………....
………………………………………....
......................................

Week
8

Werken aan je eigen
gekozen eindproduct
Dit ga ik komende week
doen:
………………………………........
……………………………………….
Groep
4-5-6

Week 9

november

……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….

Computer, boeken,
eigen materiaal.

Week
9

Week 10

november
Afronden eigen gekozen
eindproduct en
voorbereiden presentatie
Dit ga ik komende week
doen:

Computer, boeken,
eigen materiaal.

………………………………........
Groep
4-5-6

……………………………………….
………............................
………………………………………...
……………………………………….
……………………………………….

Week
10
Groep
4-5-6

Week
11

november
Bespreken opdrachtenblad
“hoe ziet de maan er uit?”
Presentatie eindproduct
en invullen portfolio
november
Afronden portfolio

Groep
4-5-6

Week 11

-

