Blok 3 – Brugles 1 – Zie het doel en het middel
Waarom laten sommige slakken zo’n glibberige draad achter?
1

a
b
c

om te; om te; zodat
knippen; gezond blijven; iets leuks kan kopen
schaar; fruit; zakgeld

2

weettekst

3

Nee, ik zie in de titel of kopjes geen signaalwoorden.

4
signaalwoord
om te
door te

doel
het kruipen makkelijker
maken
zich verplaatsen

met

de voet smeren

middel
slijm
golvende bewegingen
maken
slijm uit klieren aan de
onderkant van de slak

5

voorbeeldantwoord:
We moesten echt zoeken naar de signaalwoorden voor het doel en het
middel.
Het is best moeilijk om doel en middel te herkennen in de tekst.

6

signaalwoorden: om te, van
doel: groeien, word je groot
middel: Grozo, Grozo

Paarden
1

a
b
c

om te; om te; zodat
knippen; gezond blijven; iets leuks kan kopen
schaar; fruit; zakgeld

2

weettekst

3

Nee, ik zie in de titel of kopjes geen signaalwoorden.
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4
signaalwoord
maakten gebruik van
met

doel
vervoermiddel
de boer helpen

gebruiken om te

rijden

middel
paarden
trekken van zware
karren
een paard

5

voorbeeldantwoord:
We moesten echt zoeken naar de signaalwoorden voor het doel en het
middel.
Het is best moeilijk om doel en middel te herkennen in de tekst.

6

signaalwoorden: om te, van
doel: groeien, word je groot
middel: Grozo, Grozo

Waarom fluiten vogels?
1

a
b
c

om te; om te; zodat
knippen; gezond blijven; iets leuks kan kopen
schaar; fruit; zakgeld

2

weettekst

3

Nee, ik zie in de titel of kopjes geen signaalwoorden.

4
signaalwoord
om
waarmee
zodat

doel
met elkaar praten

middel
verschillende geluiden
maken
aangeven waar ze zitten korte roepjes
weten waar de
naar elkaar roepen
soortgenoten zijn

5

voorbeeldantwoord:
We moesten echt zoeken naar de signaalwoorden voor het doel en het
middel.
In de tekst is heel duidelijk wat doel en wat middel is.

6

signaalwoorden: om te, van
doel: groeien, word je groot
middel: Grozo, Grozo
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