
 

  Naam:   _______________ 

 

 

Meetkunde   007        Kleurpotloden 

      Potlood Eiland :  
Doel : 

Kaartlezen 
Tekenen   van   een   route   op   een   rooster 

 

Opgave   1    Teken   een   route   van   het   tankstation   naar   het   restaurant.  
                                                      Gebruik   de   lijnen   van   de   hokjes. 

 

Opgave   2    Teken   twee   verschillende   routes   die   even   lang   zijn   van   het   tankstation   naar   het   restaurant. 
                                                         Gebruik   de   lijnen   van   de   hokjes. 
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  Naam:   _______________ 

 

 
 

Opgave   3    Teken   de   kortste   route   van   het   tankstation   naar   het   restaurant.  
                                                      Gebruik   de   lijnen   van   de   hokjes. 

 

Opgave   4    Teken   een   route   van   het   huis   naar   de  
                                                boom.  
                                                   Gebruik   de   lijnen   van   de   hokjes.  

Opgave   5    Teken   een   route   van   6   meter   van   de  
                                                   boom   naar   het   huis.  
                                                         Gebruik   de   lijnen   van   de   hokjes.  
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  Naam:   _______________ 

 

 
 

Opgave   6    Teken   de   kortste   route   van   het   huis  
                                                naar   de   boom.  
                                                   Gebruik   de   lijnen   van   de   hokjes. 

Opgave   7    Teken   twee   verschillende   routes   die  
                                                even   lang   zijn   van   het   huis   naar   de  
                                                flat.  
                                                      Gebruik   de   lijnen   van   de   hokjes. 

   

Opgave   8    Teken   een   route   van   7   meter   van   de  
                                                flat   naar   het   huis.  
                                                   Gebruik   de   lijnen   van   de   hokjes.  

Opgave   9    Teken   de   kortste   route   van   het   huis  
                                                   naar   de   flat.  
                                                      Gebruik   de   lijnen   van   de   hokjes.  
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  Naam:   _______________ 

 

Opgave   10    Teken   een   route   van   de   school   naar   de   bus.  
                                                         Gebruik   de   lijnen   van   de   hokjes. 

 

Opgave   11    Teken   twee   verschillende   routes   die   even   lang   zijn   van   de   bus   naar   school.  
                                                            Gebruik   de   lijnen   van   de   hokjes.  

 

Opgave   12    Teken   de   kortste   route   van   de   bus   naar   de   school.  
                                                            Gebruik   de   lijnen   van   de   hokjes.  
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  Naam:   _______________ 

 
 

Opgave   13    Teken   een   route   van   de   brug   naar   de  
                                                      flat   via   het   huis.  
                                                         Gebruik   de   lijnen   van   de   hokjes. 

Opgave   14    Teken   de   kortste   route   van   de   flat  
                                                      naar   het   huis   via   de   brug.  
                                                            Gebruik   de   lijnen   van   de   hokjes. 

   

Opgave   15    Teken   één   route   van   de   brug   naar   het   huis   en   één   route   van   de   brug   naar   de   flat.  
                                                            Gebruik   de   lijnen   van   de   hokjes. 

 

Opgave   16    Teken   een   route   van   de   auto   naar   de   fiets   via   de   pomp.  
                                                            Gebruik   de   lijnen   van   de   hokjes 

                                                         .  
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  Naam:   _______________ 

 

 
Opgave   17    Teken   een   route   van   14   meter   van   de   pomp   naar   de   auto   via   de   fiets.  
                                                               Gebruik   de   lijnen   van   de   hokjes. 

 

Opgave   18    Teken   de   kortste   route   van   de   fiets   naar   de   pomp   via   de   auto.  
                                                            Gebruik   de   lijnen   van   de   hokjes. 
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  Naam:   _______________ 

 

 

Opgave   19    Teken   twee   verschillende   routes   die  
                                                      even   lang   zijn   van   de   ene   naar   de  
                                                      andere   toren.  
                                                            Gebruik   de   lijnen   van   de   hokjes. 

Opgave   20     Teken   een   route   van   10   meter   van   de   ene 
naar   de   andere   toren.  
Gebruik   de   lijnen   van   de   hokjes. 

   

   

Opgave   21    Teken   de   kortste   route   van   de   ene  
                                                      naar   de   andere   toren.  
                                                            Gebruik   de   lijnen   van   de   hokjes.  

Opgave   22    Teken   een   route   van   de   fontein   naar  
                                                      de   boot   via   de   waterput.  
                                                            Gebruik   de   lijnen   van   de   hokjes.  
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  Naam:   _______________ 

 

   

Opgave   23    Teken   twee   verschillende   routes   die   even  
                                                            lang   zijn   van   de   boot   naar   de   waterput  
                                                            via   de   fontein.  
                                                            Gebruik   de   lijnen   van   de   hokjes. 

Opgave   24     Teken   een   route   van   10   meter   van   de  
                                                      boot   naar   de   fontein   via   de   waterput.  
                                                            Gebruik   de   lijnen   van   de   hokjes. 

   

Opgave   25    Teken   een   route   van   de   spoorwegovergang   naar   het   stopbord   via   het   stoplicht.  
                                                            Gebruik   de   lijnen   van   de   hokjes.  
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  Naam:   _______________ 

 

 

Opgave   26    Teken   2   verschillende   routes   die   even   lang   zijn   van   het   stoplicht   naar   het   stopbord   via   de  
                                                      spoorwegovergang. 
                                                            Gebruik   de   lijnen   van   de   hokjes. 

 

Opgave   27    Teken   de   kortste   van   het   stopbord   naar   de   spoorwegovergang   via   het   stoplicht.  
                                                            Gebruik   de   lijnen   van   de   hokjes. 
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  Naam:   _______________ 

 

Opgave   28    Teken   een   route   van   de   tent   naar   de   eethoek   via   de   strandstoel   en   de   cactus. 
                                                            Gebruik   de   lijnen   van   de   hokjes. 

 

Opgave   29    Teken   2   routes.   Teken   een   route   van   de   tent   naar   de   cactus   en   een   route   van   de   eetplek 
                                                      naar   de   strandstoel.  
                                                            Gebruik   de   lijnen   van   de   hokjes. 

 

Opgave   30    Teken   de   kortste   route   van   de   cactus   naar   de   tent   via   de   eetplek   en   de   strandstoel. 
                                                       Gebruik   de   lijnen   van   de   hokjes. 
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