Blok 2 – Brugles 1 – Onderzoek de tekst
Kids for animals
1

Een ooievaar vliegt rond met een doek in zijn snavel.

2

Deze tekst bestaat uit vier tekstblokjes.
De inleiding heeft een tekstblokje.
De kern heeft twee tekstblokjes.
Het slot heeft een tekstblokje.
In de tekst staan negen witregels.

3

voorbeeldantwoord: In de kern van de tekst kun je lezen wat Kids for
Animals allemaal doet.

4
inleiding
kern
slot

eerste woord
Houd
Kids
Het

laatste woord
meer
buurt
Animals

5

In de inleiding staat: (voorbeeldantwoord) dat Kids for Animals de
jeugdclub is van de Dierenbescherming met een eigen clubblad.
In het slot staat: (voorbeeldantwoord) dat je lid moet worden van Kids
for Animals en wat je daarvoor krijgt.

6

In de kern staat: (voorbeeldantwoord) Kids for Animals houdt ook acties
en wedstrijden voor het goede doel. En er zijn Kids for Animalsgroepen waarbij je je kunt aansluiten.

7

voorbeeldantwoord:
Het is een goede tekst, want de tekst heeft een goede opbouw.

8

Ik weet nu welke opbouw een tekst kan hebben: inleiding, kern en slot.
Als ik eerst de inleiding en het slot lees, weet ik al een beetje waar de
tekst over gaat.

Wat is beton?
1

Een ooievaar vliegt rond met een doek in zijn snavel.

2

Deze tekst bestaat uit zeven tekstblokjes.
De inleiding heeft een tekstblokje.
De kern heeft vijf tekstblokjes.
Het slot heeft een tekstblokje.
In de tekst staan zes witregels.
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3

voorbeeldantwoord: In de kern van de tekst kun je lezen over de
geschiedenis van beton en wat ermee gemaakt wordt.

4
inleiding
kern
slot

eerste woord
Beton
Beton
Beton

laatste woord
noemen
uitleggen
is

5

In de inleiding staat: (voorbeeldantwoord) wat beton is en dat het veel
wordt gebruikt als bouwmateriaal.
In het slot staat: (voorbeeldantwoord) dat beton veel voordelen heeft en
dat het een prachtig materiaal is.

6

In de kern staat: (voorbeeldantwoord) dat beton is uitgevonden door de
Romeinen, dat het aan het eind van de 19de eeuw opnieuw werd
uitgevonden en dat beton iets anders is dan cement.

7

voorbeeldantwoord:
Het is een goede tekst, want de tekst heeft een goede opbouw.

8

Ik weet nu welke opbouw een tekst kan hebben: inleiding, kern en slot.
Als ik eerst de inleiding en het slot lees, weet ik al een beetje waar de
tekst over gaat.

Koning koopt 20.000 klompen
1

Een ooievaar vliegt rond met een doek in zijn snavel.

2

Deze tekst bestaat uit drie tekstblokjes.
De inleiding heeft een tekstblokje.
De kern heeft een tekstblokje.
Het slot heeft een tekstblokje.
In de tekst staan vier witregels.

3

voorbeeldantwoord: In de kern van de tekst kun je lezen waarom de
Afrikaanse koning 10.000 paar klompen kocht.

4
inleiding
kern
slot
5

eerste woord
Een
De
De

laatste woord
Leeuwarden
uitspreken
partij

In de inleiding staat: (voorbeeldantwoord) dat een Afrikaanse koning uit
Ghana 10.000 paar klompen heeft gekocht.
In het slot staat: (voorbeeldantwoord) dat de koning de klompen in het
rood-wit-blauw wil hebben, omdat dat de kleuren zijn van zijn politieke
partij.

Overal tekst! • groep 5 • Antwoorden bij de Startpagina (Werkschrift)

6

In de kern staat: (voorbeeldantwoord) dat de Afrikaanse koning uit
Ghana fan is van klompen.

7

voorbeeldantwoord:
Het is een goede tekst, want de tekst heeft een goede opbouw.

8

Ik weet nu welke opbouw een tekst kan hebben: inleiding, kern en slot.
Als ik eerst de inleiding en het slot lees, weet ik al een beetje waar de
tekst over gaat.
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