voorbereidingstijd
15 minuten
Lestijd
30 minuten

rekenen
(Paas)eieren met een breuk
groep 8
Lesdoel
De leerlingen oefenen met het plaatsen van
breuken op de getallenlijn

Inleiding
Ga met de klas naar de plaats waar de eieren
verstopt liggen. Vertel de leerlingen dat ze zo op
zoek gaan naar “paas” eieren met een breuk.

Kerndoel 26: De leerlingen leren structuur en
samenhang van aantallen, gehele getallen,
kommagetallen, breuken, procenten en verhoudingen op hoofdlijnen te doorzien en er in
praktische situaties mee te rekenen.
Inhoud
Voorbereiding
Deze les is bedacht om in de periode van Pasen
uit te voeren.

Haal kort de kennis van de groep over breuken
op en leg vervolgens uit dat ze zo in tweetallen
op zoek gaan naar de eieren. In totaal zijn er 12
eieren verstopt. Op elk ei staat een breuk, maar
ook een letter. Het is de bedoeling dat ze kijken
waar op de getallenlijn deze breuk hoort en hier
op hun werkblad de letter van het betreffende
ei opschrijven. Als ze het goed doen vormt er
korte zin.

Print de eieren met breuken en knip ze uit.
Verstop ze vervolgens op het schoolplein of een
andere plaats. Plak ze eventueel vast met een
plakbandje als ze anders wegwaaien.

Aan de slag
Vorm tweetallen en deel de werkbladen met getallenlijn uit. Laat de leerlingen nu op zoek gaan
naar de 12 verstopte eieren.

Zorg dat je voldoende getallenlijnen print (per
tweetal 1).

Als de leerlingen de eieren gevonden hebben en
klaar zijn kunnen ze andere tweetallen helpen
die nog bezig zijn.
Reflectie
Verzamel de leerlingen en reflecteer op de
activiteit. Hoe ging het? Wat het moeilijk?
Welke breuk was het lastigste?
En wat was de oplossing?  VROLIJK PASEN

Benodigde materialen
• Uitgeknipte eieren met een breuk
• Werkblad met getallenlijn per tweetal
• Pen of potlood per tweetal
• Tape/plakband (optioneel)
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(Paas)eieren met een breuk

Bijlage 1: Breuk-eieren
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Bijlage 2: Werkblad
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