
Dit kan ik al!
 ■ Ik kan constructies van o.a. blokkenbouwsels samenstellen met voorschriften en 

bouwplannen.
 ■ Ik kan bouwplannen van blokkenbouwsels tekenen.
 ■ Ik kan kijklijnen of viseerlijnen gebruiken om de plaats van de waarnemer te bepalen.
 ■ Ik kan me oriënteren op een kaart en de schaal gebruiken.
 ■ Ik kan coördinaten op een rooster plaatsen.

Bekijk het bouwplan aandachtig.
Kleur de gevraagde aanzichten.

Tip! Gebruik een blokkendoos om het bouwsel eerst te bouwen.

legende:
BA = bovenaanzicht LZA = linkerzijaanzicht VA = vooraanzicht RZA = rechterzijaanzicht
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Maak het bouwplan van dit bouwsel.
Noteer onder het bouwsel hoeveel blokjes er nodig zijn.

bouwplan:

aantal blokjes in dit bouwsel: 
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Plannen, kaarten, afstand, schaal en bouwsels 
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Loes is op familieweekend in Deventer, in Nederland. Vandaag organiseert ze samen met haar 
broer en mama een fotozoektocht door het centrum van Deventer. Ze vond een stratenplan 
van Deventer op het internet. Ze printte het af en duidde er de wandelroute met stift op aan.

Wat wil de schaal zeggen?

Bereken de werkelijke afstand van de wandelroute.
Gebruik de verhoudingstabel.

 

Antwoord:  

Zondagmorgen stijgt een heteluchtballon op in Leuven. Kijk goed naar het weerbericht.
Zoek op een kaart, in de atlas of op het internet over welke gemeente de heteluchtballon 
zeker vliegt. Kruis aan.

 ■ Mechelen

 ■ Diest

 ■ Brussel

 ■ Tienen
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2 cm op de kaart komt overeen met 100 m in werkelijkheid.

185 000 cm = 1,850 km

De wandelroute is ongeveer 2 km lang.

×

18,5 ×

afstand op kaart in cm 2 37

afstand in werkelijkheid in cm 10 000 185 000

18,5 ×



Evi Van Acker doet mee aan een zeilwedstrijd. Alle deelnemers moeten een parcours van 
boei 1 tot boei 7 afleggen. De lokale krant neemt foto’s. De fotograaf kan op plaats A, B, C, D 
of E goede foto’s nemen.

Teken kijklijnen of viseerlijnen.
Schrijf de juiste letter achter elke vraag.

Welke boei staat niet op de foto als de fotograaf op plaats A staat? 

Wat is de beste plaats om zo veel 
mogelijk boten op één foto te krijgen? 

Er gebeurt een spannend inhaalmanoeuvre 
bij boei 6.
Waar moet de fotograaf staan? 

De kraan van het bad is helemaal dichtgedraaid. Feliz wil een bad nemen en draait de kraan 
open. Ze draait de hendel driekwart naar links, om de kraan te openen.

Teken de hendel bij de tweede kraan.

Dit heb ik vandaag geleerd.

 ■ Ik leerde verwoorden wat ik zie vanuit verschillende gezichtspunten.
 ■ Ik leerde me oriënteren in de ruimte met plannen en kaarten.
 ■ Ik leerde bewegingen en draaiingen uitvoeren over hoeken van verschillende graden.
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Welke boei staat niet op de foto als de fotograaf op plaats A staat? 
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(Niet C, want wat links van boei 5

gebeurt, ziet hij niet.

Niet E, want wat rechts van boei 3

gebeurt, ziet hij niet.)
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