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HOOFDSTUK 1

Telefoon
Dit leer je dit hoofdstuk.

Je kunt klokkijken op een digitale klok.1.

Je kunt inschatten hoeveel tijd je nog hebt.2.

Je kunt een agenda lezen.3.

Je kunt afspraken in een agenda zetten.4.

Je kunt uitleggen wat de getallen op je telefoon betekenen.5.

INFORMATIE OP JE TELEFOON

Een mobiele telefoon gebruik je om te bellen of
om een e-mail te versturen.
Of om te WhatsAppen, filmpjes te kijken en
spelletjes te doen.
Ook gebruik je de mobiele telefoon als agenda,
daar staan dan al je afspraken in.

WAT ZIE JE OP HET BEGINSCHERM?
Het is 12 uur 's middags op donderdag 11 mei.
Buiten regent het en de temperatuur is 18 graden.
De batterij van de telefoon is halfvol.

HET WEER
Je kunt op je telefoon zien welk weer het is.
Dat zie je aan het plaatje.
Het getal bij het plaatje laat zien hoe warm het is.

Op de telefoon hier zie je dat het regent en 18
graden is.
En wat de maximum (max.) en minimum (min.)
temperatuur wordt.
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TIJD
Op je telefoon staat een digitale klok.
Daarop staan de uren en minuten als getallen.
Het 1e getal geeft aan hoeveel uur het is.
Het 2e getal geeft aan hoeveel minuten er voorbij zijn.
Op de telefoon hiervoor is het 12 uur en 0 minuten.

De uren staan voor de dubbele punt. De minuten staan achter de dubbele punt.
9:15 betekent 9 uren en 15 minuten.

Voor 12 uur overdag is het ochtend en na 12 uur is het middag.
12:00 Het is 12 uur 's middags
12:15 Het is kwart over 12 's middags
12:30 Het is half 1 's middags
12:45 Het is kwart voor 1 's middags

3

Telefoon



DATUM
Op je telefoon kun je zien welke datum het is.
Je ziet welke maand het is en welke dag van de
maand het is.
Je kunt de datum op je beginscherm lezen maar
ook in de agenda op je telefoon.

OPDRACHT 1
Doe deze opdracht met een klasgenoot.
Zit jij wel eens op een telefoon?
Bespreek wat je met een telefoon kunt doen.
Vul het woordweb in.
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OPDRACHT 2
Bekijk het beginscherm.

Hoe laat is het?

Hoe vol is de batterij?

Halfvol

Leeg

Helemaal vol

Op je telefoon zie je dat het zonnig / regenachtig weer is en dat het 15 / 12 graden is.
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OPDRACHT 3
Bekijk het beginscherm.

Vul de lege plekken in. Kies uit: - 1 - 3 - 6 - 20 - zonnig - bewolkt - vol - halfvol - bijna leeg

Vandaag is het zaterdag januari.

De temperatuur is graden.

De maximum temperatuur is graden.

De minimum temperatuur is graden.

Het weer is

De batterij is

Je oma belt je om 10:30 uur of je nu even langs komt.
Je kijkt in je agenda.
Wat zeg je terug tegen je oma?
Zeg of je wel of niet kunt komen en waarom.
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OPDRACHT 4
Verbind het woord met het plaatje dat erbij hoort.

regen

zon

mist

bewolkt

storm

sneeuw

7

Telefoon



Bekijk het scherm.

Wat is de maximum temperatuur vandaag?

Wat is de minimum temperatuur vandaag?

Bekijk het scherm.
Zet onder het elk plaatje de temperatuur die erbij hoort.

Een vriend vraagt of je vandaag mee naar het strand wilt.
Je kijkt naar de weersvoorspelling.

Hoe laat stel je voor om te gaan? Leg je antwoord uit.
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OPDRACHT 5
Bekijk het weer op de telefoon.

Hoe warm is het nu?

Wat is vandaag de maximum temperatuur?

Wat is vandaag de minimum temperatuur?

Welke dag is het vandaag?

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

Wat voor weer wordt het morgen?

bewolkt

buien

bewolkt met zon

zonnig

Wat voor weer wordt het overmorgen?

bewolkt

buien

bewolkt met zon

zonnig
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OPDRACHT 6
Bekijk de tijden. Schrijf op hoe laat het is.
Er staat 1 voorbeeld.

Het is 1 uur.

Wat is de digitale tijd? Vul die in.
Er staat 1 voorbeeld.

3 uur 15:00 uur

Kwart over 2

5 over 8

Half 10

Kwart over 7

Welk moment van de dag is het?
Kies uit: - ochtend - middag

11:1509:4517.1514:3007:0013:00
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OPDRACHT 7
Doe deze opdracht met een klasgenoot.
Bespreek of jullie agenda's gebruiken en wat je daarin kunt opschrijven.

OPDRACHT 8
Bekijk het scherm.

Hoe laat is het?

Vul de juiste tijden in en of het 's ochtends of 's middags is.

Op vrijdag begint school om en ben je klaar met school om

Na schooltijd kun je afspreken met een vriend maar je moet om

thuis zijn voor het avondeten.
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