
Veilig leren lezen • Digiregie � Naslag � Artikelen • © Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg • blad 11 van 29

Lees goed wat je moet doen:
Trek een lijn van getal naar getal.
Eerst doe je dat met alle getallen die in een rondje staan.
Let op: het is geen telrij!

Volg eerst alle nummers in een rondje. 
• Begin bij nummer tien in een rondje.
• Trek een lijn van tien naar zes in een rondje.
• Dan van acht naar elf. Dus zo: 

• Ga verder naar twintig en dan naar dertig.
• Van dertig naar één en verder naar zestien.
• Door naar dertien, vijftien en zeven.
• Dan naar negen, naar twee en naar drie.
• Nu door naar vier, naar veertien, naar veertig en naar nul.

Zie je al wat het wordt?
• Pas op! Ga door naar vijf en van twaalf naar tachtig.
• Dan van achttien naar zeventien en verder naar zestig.

Ben je al moe? Dan rust maar even uit.
Maar daarna gaan we door:
• Van zestig naar vijftig en door naar negentien.
• Trek dan de lijn door naar honderd.

Draai het blad om.
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Wat maak jij nu?
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Denk nu niet dat je klaar bent! Je doet alles nog een keer, maar nu 
met alle getallen die in een driehoek staan.
• Dus je gaat van honderd naar tien in een driehoekje en dan 
naar zes in een driehoekje en zo verder van acht naar elf in een 
driehoekje. Lees de schuine tekst op de voorkant van dit blad dus 
nog een keer. Trek weer lijnen van stip naar stip.

Zie jij wat je hebt gemaakt? Zet dat onder de tekening.

Wat maak jij nu?
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