
Werkblad 2:  notenwaarden
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Welke noot past op het rechter weegschaaltje? Teken maar!

Zet de maatstrepen op de goede plek. In iedere maat passen 4 tellen.
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1. Teken de goede noot in het vakje. Hoe lang duurt hij?

Weet jij het antwoord?

Een hele noot              duurt ......... tellen

Een halve noot              duurt ......... tellen

Een kwartnoot              duurt ......... tel

Een achtste noot              duurt .......................... tel

Dit is een zestiende noot:               

Een hele noot duurt even lang als twee ............................................

Een halve noot noot duurt even lang als twee ............................................

Een kwartnoot noot duurt even lang als twee ............................................

Een achtste noot noot duurt even lang als twee ............................................

Een hele noot duurt even lang als vier ............................................

Een halve noot noot duurt even lang als vier ............................................

Een kwartnoot noot duurt even lang als vier ............................................
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Dit werkblad hoort bij bladzijde 17 van je vioolboek.

Zet de maatstrepen op de goede plek. In iedere maat passen 4 tellen.

Teken de goede noot in het vakje. Hoe lang duurt hij?

Weet jij het antwoord?

Een hele noot duurt ..... tellen Een achtste noot  duurt ........................ tel

Een halve noot  duurt ..... tellen Dit is een zestiende noot: 

Een kwartnoot duurt ..... tel

Eén hele noot duurt even lang als twee ...........................

Eén halve noot duurt even lang als twee ...........................

Eén kwartnoot duurt even lang als twee ...........................

Eén achtste noot duurt even lang als twee ...........................

Eén hele noot duurt even lang als vier ...........................

Eén halve noot duurt even lang als vier ...........................

Eén kwartnoot duurt even lang als vier ...........................

Als er een punt achter een noot staat, komt er ................................................................ bij.

Welk antwoord is goed? Zet er een kruisje voor.

Welke noot past op het rechter weegschaaltje?

een halve tel ø anderhalve tel
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ø de helft van de waarde van de noot ø één tel
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Dit werkblad hoort 
bij bladzijde 17 
van je vioolboek.

3. Welk antwoord is goed? Zet er een kruisje voor.
Als er een punt achter een noot staat, komt er ......................................................... bij.

 een halve tel           anderhalve tel           de helft van de waarde van de noot           één tel

halve noten


