Blok 3 – Brugles 3 – Zie de overeenkomst en het verschil
Waar is het kouder?
1

a
b
c

net als; anders dan
Ze zijn allebei een weekdier.
huisjesslak: huis <-> naaktslak: geen huis

2

voorbeeldantwoord: over hoe koud het is op de Noordpool en de
Zuidpool

3

voorbeeldantwoord:
Ik kan niet aan de tekst zien dat het over een overeenkomst en verschil
gaat.

4

of, wel, ook, maar, ook

5
voorbeeldantwoord:
wie of wat
overeenkomst
Noordpool en Zuidpool

mensen en pinguïns

Noordpool en Zuidpool
6

verschil
op de Zuidpool is het
kouder dan op de
Noordpool
geen mensen op de
Noordpool; wel pinguïns
op de Noordpool

het is er heel koud

Het signaalwoord voor overeenkomst in deze zin is: net als.
Een kat en een hond worden vergeleken.
De overeenkomst tussen een kat en hond is: huisdier.
Het signaalwoord voor verschil in deze zin is: maar.
In deze zin gaat het om een verschil.
Het verschil met een kat is dat je een hond vaak moet uitlaten.

Bartje bidt wel voor bruine bonen!
1

a
b
c

net als; anders dan
Ze zijn allebei een weekdier.
huisjesslak: huis <-> naaktslak: geen huis

2

voorbeeldantwoord: over wat de schrijver vindt van bruine bonen

3

voorbeeldantwoord:
Door de titel weet ik al dat het over een overeenkomst en verschil gaat.
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4

wel, dezelfde, ook, dezelfde, Maar

5
voorbeeldantwoord:
wie of wat
overeenkomst
Bartje uit Drenthe van
Ze hebben dezelfde
vroeger en Bart de
naam.
schrijver

6

verschil
Bartje van vroeger had
een hekel aan bruine
bonen, Bart de schrijver
vindt ze heerlijk.

Het signaalwoord voor overeenkomst in deze zin is: net als.
Een kat en een hond worden vergeleken.
De overeenkomst tussen een kat en hond is: huisdier.
Het signaalwoord voor verschil in deze zin is: maar.
In deze zin gaat het om een verschil.
Het verschil met een kat is dat je een hond vaak moet uitlaten.

Waarom hebben net geboren dieren hun ogen dicht?
1

a
b
c

net als; anders dan
Ze zijn allebei een weekdier.
huisjesslak: huis <-> naaktslak: geen huis

2

voorbeeldantwoord: over waarom sommige dieren hun ogen dicht
hebben als ze geboren worden en andere niet

3

voorbeeldantwoord:
Ik kan niet aan de tekst zien dat het over een overeenkomst en verschil
gaat.

4

niet alle, twee groepen

5
voorbeeldantwoord:
wie of wat
overeenkomst
nestblijvers en
nestvlieders

nestblijvers en
nestvlieders

verschil
Nestvlieders moeten
gelijk met hun moeder
op stap, nestblijvers
blijven veel langer in het
nest, het hok of het hol.
Nestvlieders hebben
hun ogen open bij de
geboorte, nestblijvers
worden met gesloten
ogen geboren.
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6

Het signaalwoord voor overeenkomst in deze zin is: net als.
Een kat en een hond worden vergeleken.
De overeenkomst tussen een kat en hond is: huisdier.
Het signaalwoord voor verschil in deze zin is: maar.
In deze zin gaat het om een verschil.
Het verschil met een kat is dat je een hond vaak moet uitlaten.
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