
MIJN 
GRAFIEK

Een uitdagende activiteit voor in de eerste schoolweek



Mijn grafiek

een van de twee werkbladen
grijs potlood en gum
liniaal
kleurpotloden

Wat heb je nodig?

lees de uitspraken.
zet een streep door degene die niet bij jou passen.
zet een punt in de grafiek als de uitspraak wel bij jou past.
verbind steeds punt voor punt, gebruik je liniaal.
maak je laatste punt aan je eerste punt vast.
kleur de vorm in met jouw favoriete kleur. 

Wat ga je doen?

Een activiteit voor bijvoorbeeld de eerste schoolweek waar de
leerlingen een grafiek over zichzelf maken en meteen aan de
slag gaan met coördinaten. 
In dit document vind je twee versies.
Leuk om op te hangen in de klas!



Mijn grafiek ~ stappen in foto's 

doorstrepen wat er niet bij jou hoort punten zetten

punten verbinden met liniaal

Laatste punt met eerste
verbinden
Figuur inkleuren 



(1, 1) mijn verjaardag is voor de kerstvakantie
 

(2, 5) ik heb een huisdier

(1, 8) ik ben creatief

(3, 9) ik zit in een sportteam

(2, 7) ik hou van lezen

(3, 4) ik kom lopend naar school

(4, 9) ik hou van pizza

(3, 6) ik ben grappig

(4, 7) ik heb een fiets

(5, 10) ik eet graag MC Donalds 

(6, 9) mijn verjaardag is na de kerstvakantie
 

(7, 5) ik hou van zwemmen

(6, 3) ik ben in een ander land geweest deze vakantie

(7, 2) ik spreek Engels

(8, 7) ik hou van koken/bakken

(9, 9) ik ben goed in rekenen

(10, 9) ik hou van chocolade

(9, 6) ik luister graag naar muziek

(9, 1) ik kan snel rennen

(3, 1) ik ben vaak vrolijk 

naam:



(1, 3) mijn verjaardag is voor de kerstvakantie
 

(2, 2) ik heb een huisdier

(3, 6) ik ben creatief

(4, 8) ik zit in een sportteam

(6, 3) ik hou van lezen

(8, 3) ik kom lopend naar school

(10, 9) ik hou van pizza

(9, 2) ik ben grappig

(7, -5) ik heb een fiets

(3, -8) ik eet graag MC Donalds 

(1, -2) mijn verjaardag is na de kerstvakantie
 

(-2, -4) ik hou van zwemmen

(-5, -6) ik ben in een ander land geweest deze vakantie

(-7, -1) ik spreek Engels

(-8, 3) ik hou van koken/bakken

(-6, 6) ik ben goed in rekenen

(-5, 9) ik hou van chocolade

(-3, 2) ik luister graag naar muziek

(-2, 5) ik kan snel rennen

(-1, 8) ik ben vaak vrolijk 

naam:


