Månedsopgave 4

Navn og klasse:

Familien Grøn i haven
Familien Grøn elsker deres have, og de bruger meget tid på at passe og pleje den.
Her kan læse om og regne på nogle af de ting, de laver i haven.
Opgave 1

Det nye bed
Mor Grøn har længe ønsket sig et nyt bed med blomster, så det har familien tænkt
sig at bygge. Bedet skal formes som et rektangel, der 6 meter langt og 1,5 meter
bredt.
______ meter

a) Hvad bliver bedets omkreds?

______ m2

b) Hvad bliver bedets areal?
Mor vil plante 54 blomster i bedet. En blomst koster 40 kr./stk.
c) Hvor mange blomster er der pr. kvadratmeter i bedet?
d) Hvad koster det at plante blomster i hele bedet?

______ stk.
______ kr.

Opgave 2

Familien tager ud for at købe nogle haveredskaber.
Priserne er vist ud for hver ting.

R:

FØ

a) Hvad sparer de på ved at købe trillebøren nu?

______ kr.

b) Kan de købe både spaden
og vandekanden for 200 kr.?

______

Hvis man køber 3 par handsker, får man dem til halv pris.
c) Hvad skal de betale for 3 par handsker?

______ kr.

d) De ender med at købe alle 4 ting. Hvad koster det? ______ kr.
e) Familien betaler med 1000 kr. Hvad får de tilbage? ______ kr.
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:

NU

kr. 450,kr. 189,-

kr. 79,kr. 129,kr. 35,-

Husk at indberette dette ark til Copydan, hvis din skole er udvalgt til det.

Månedsopgave 4

Navn og klasse:

Opgave 3

Græsplænen
Familien Grøns græsplæne er altid velholdt. De slår den to gange om ugen.
Græsplænen er kvadratisk: 20 meter lang og bred. Det tager 25 minutter at slå hele
plænen. Bagefter skal den rives og vandes, og det tager 13 min i alt.
a) Hvor lang tid bruger familien at ordne græsplænen hver uge? ______ min.

______ meter

b) Hvad er græsplænens omkreds?

______ m2

c) Hvor mange kvadratmeter er græsplænen?
Opgave 4

c) Tegn blomstens højde ind som søjler i skemaet til højre:
En anden blomst fordobler også sin højde hver uge.
Da den har vokset en uge, er den 5,5 cm.
d) Hvor høj er den efter 3 uger?
e) Hvor høj er den efter 5 uger?
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______ cm
______ cm

5 uge

______ cm

4 uge

c) Hvor høj er blomsten,
når den er fuldt udvokset?

3 uge

______ cm

2 uge

b) Hvor høj er den efter 3 uger?
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1 uge

______ cm

a) Hvor høj er den efter 2 uger?

cm

Familien har plantet blomster, der fordobler deres højde hver uge. En af blomsterne
er efter en uge 5 cm høj. Efter 5 uger vokser den ikke mere.

Husk at indberette dette ark til Copydan, hvis din skole er udvalgt til det.

