Blok 4 – Brugles 4 – Lees kritisch
Beestenboel
1

a
b

2

a
b
c

Paula de koe maakt de lekkerste toetjes.
De twee soorten vla zijn heel verschillend.
Het gaat hier om een grappige reclame.
De titel is: Beestenboel.
voorbeeldantwoord: Er staat geen plaatje bij. Opvallende
woorden zijn: album Kinderen voor kinderen 4.
voorbeeldantwoord: veel dieren

3

een pleziertekst

4

voorbeeldantwoord:
dieren

ander woord voor
rommel
beestenboel

kinderboerderij

dierentuin

5

a
b

voorbeeldantwoord: Heel ons huis in één en al beest.
De schrijver wil een grappige tekst schrijven.

6

voorbeeldantwoord: De schrijver wil de lezer vermaken.

7
Vooral bij reclameteksten moet ik goed opletten, omdat
(voorbeeldantwoord) de schrijvers graag spullen willen verkopen aan mij.
De vetvernietiger
1

a
b

2

a
b
c

3

Paula de koe maakt de lekkerste toetjes.
De twee soorten vla zijn heel verschillend.
Het gaat hier om een grappige reclame.
De titel is: De vetvernietiger.
voorbeeldantwoord: Er staat een plaatje bij van een dun iemand.
Er zijn opvallende woorden, zoals ‘unieke werking’ en ‘gratis’.
voorbeeldantwoord: een middeltje om af te vallen

een reclametekst
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4

voorbeeldantwoord:
gewicht verliezen

dieet
middeltje om af te vallen

bewegen

niet snoepen

5

a
b

voorbeeldantwoord: De Vet Vernietiger XTR helpt echt.
De schrijver wil het mooier voorstellen dan het is.

6

voorbeeldantwoord: De schrijver wil de lezer overhalen het middeltje te
kopen.

7
Vooral bij reclameteksten moet ik goed opletten, omdat
(voorbeeldantwoord) de schrijvers graag spullen willen verkopen aan mij.

Voor vijf tot en met zeven jaar
1

a
b

2

a
b
c

3

Paula de koe maakt de lekkerste toetjes.
De twee soorten vla zijn heel verschillend.
Het gaat hier om een grappige reclame.
De titel is: Voor vijf tot en met zeven jaar.
voorbeeldantwoord: Nee, er zijn geen plaatjes of opvallende
woorden.
voorbeeldantwoord: de scouting

een reclametekst
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4

5

voorbeeldantwoord:
dingen doen in de natuur
scouting
voor kinderen
a
b

6

spelletjes in het bos
leren over planten en dieren

voorbeeldantwoord: Hier doe je allemaal spannende dingen met
kinderen die even oud zijn als jij.
De schrijver wil het mooier voorstellen dan het is.

voorbeeldantwoord: De schrijver wil dat je bij de scouting gaat.

7
Vooral bij reclameteksten moet ik goed opletten, omdat
(voorbeeldantwoord) de schrijvers graag spullen willen verkopen aan mij.
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