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Automatiseren

Deze week beginnen we weer met wat opwarming van de plus- en minsommen. Daarna gaan we over tot de
tafel van 6. Even opwarmen met wat plussommen!

12 + 8 (1)

22 + 6 (2)

10 + 4 (3)

4 + 13 (4)

26 + 12 (5)

4 + 9 (6)

30 + 4 (7)

28 + 5 (8)

13 + 17 (9)

14 + 19 (10)



Nu we de plussommen hebben gehad, kunnen we overgaan naar de minsommen!

11− 8 (11)

26− 6 (12)

17− 4 (13)

32− 9 (14)

44− 12 (15)

12− 9 (16)

33− 28 (17)

55− 5 (18)

20− 5 (19)

19− 18 (20)
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Genoeg opwarming gehad, laten we beginnen aan de keersommen. Vorige week hebben we de tafel van 5
gehad, laten we nu de tafel van 6 proberen!

1× 6 (21)

2× 6 (22)

3× 6 (23)

4× 6 (24)

5× 6 (25)

6× 6 (26)

7× 6 (27)

8× 6 (28)

9× 6 (29)

10× 6 (30)
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Je kent nu de tafel van 6. Laten we een keertje de tafel van 6 door elkaar doen! Wij hebben genoeg sommetjes
gemaakt, laten we nu gebruik maken van deze flashcards!
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Laten we nu twee moeilijke verhaaltjessommen proberen, dat moet zeker lukken!

Vraag 1

Enzo Knol maakt elke dag één vlog. Dat is heel veel werk. Stel Enzo wilt per week maar 6 keer vloggen.
Hoeveel vlogs maakt hij dan in 8 weken?

Vraag 2

Cristiano Ronaldo is weer op dreef! De afgelopen 6 wedstrijden heeft hij één keer een hattrick en twee keer
een brace gescoord. In de rest van de wedstrijden heeft hij één keer gescoord. Hoeveel doelpunten heeft hij
in totaal gescoord?

Let op:

• Een hattrick is 3 doelpunten in een wedstrijd.

• Een brace is 2 doelpunten in een wedstrijd.
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