Blok 4 – Brugles 1 – Kijk naar het taalgebruik
1

a
b

In deze mop wordt Mijn horloge loopt nog figuurlijk gebruikt.
1. voorbeeldantwoord: aan de woorden in grote letters
2. voorbeeldantwoord: aan de woorden ‘Op = op!’

Eerste tekst
eerste tekst: De leeuw en de muis
2
a
De leeuw en de muis
b
Dit is een pleziertekst, namelijk een fabel.
3

a
b

voorbeeldantwoord: levendig
voorbeeldantwoord: ja

4

voorbeeldantwoord: Ja, ik schrijf ze hier op: vastgenageld aan de
grond, haar laatste uur had geslagen

eerste tekst: De worm en de wilde dieren
2
a
De worm en de wilde dieren
b
Dit is een pleziertekst, namelijk een verhaal.
3

a
b

voorbeeldantwoord: levendig
voorbeeldantwoord: ja

4

voorbeeldantwoord: Ja, ik schrijf ze hier op: Mij klopt je niet! / De
jakhals hield het voor gezien. / Hij koos wijselijk het hazenpad. / Die
daar heeft mijn broertje gevloerd. / En ook hij droop af. / Laat mij dit
varkentje maar wassen. / Laat me niet lachen! / sloeg hem zo dood als
een pier / Wie niet sterk is moet slim zijn.

eerste tekst: Witte muizen
2
a
Witte muizen
b
Dit is een pleziertekst, namelijk een liedtekst.
3

a
b

voorbeeldantwoord: levendig / grappig
voorbeeldantwoord: ja

4

voorbeeldantwoord: Ja, ik schrijf ze hier op: Alle buren van de kook.

eerste tekst: 7 gouden presentatietips
2
a
7 gouden presentatietips
b
Dit is een weettekst, namelijk een tekst met tips.
3

a
b

voorbeeldantwoord: zakelijk / ernstig
voorbeeldantwoord: ja
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4

voorbeeldantwoord: Ja, ik schrijf ze hier op: Kun je mooi op adem
komen!

Tweede tekst
tweede tekst: De leeuw en de muis
5
zin 1: (voorbeeldantwoord) Een ogenblik stond ze van schrik
vastgenageld aan de grond.
zin 2: (voorbeeldantwoord) Ze dacht stellig dat haar laatste uurtje
geslagen had.
6

Ja. Ik vind dit nogal grappig: (voorbeeldantwoord) dat de muis
struikelde over de neus van de leeuw.

tweede tekst: De worm en de wilde dieren
5
zin 1: (voorbeeldantwoord) Ik stamp een olifant zo fijn als koeienstront.
zin 2: (voorbeeldantwoord) Hij sloeg hem zo dood als een pier.
6

Ja. Ik vind dit nogal grappig: (voorbeeldantwoord) dat alle dieren bang
zijn voor de worm, maar de kleine mier niet.

tweede tekst: Witte muizen
5
zin 1: (voorbeeldantwoord) Alle buren van de kook.
zin 2: (voorbeeldantwoord) De paniek is levensgroot.
6

Ja. Ik vind dit nogal grappig: (voorbeeldantwoord) dat de muizen overal
zitten en het er steeds meer worden.

tweede tekst: 7 gouden presentatietips
5
zin 1: (voorbeeldantwoord) Kun je mooi op adem komen!
zin 2: (voorbeeldantwoord) 6

nee

Wat heb je geleerd?
7
Letterlijk taalgebruik herken ik aan: (voorbeeldantwoord) er staat
precies wat de schrijver bedoeld.
Figuurlijk taalgebruik herken ik aan: (voorbeeldantwoord) er staat iets
anders dan wat de schrijver bedoelt.
Zakelijk taalgebruik herken ik aan: (voorbeeldantwoord) de schrijver
zegt het heel simpel, zonder het mooier te maken.
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