Blok 5 – Brugles 5 – vergelijk teksten met elkaar
Walt Disney & Mickey Mouse
1

a
b

voorbeeldantwoord: het eerste stukje
voorbeeldantwoord: Het eerste stukje gaat over meer mensen
dan alleen de schrijver. Het past ook beter bij de foto.

2

a

De titel van de eerste tekst is Walt Disney.
De titel van de tweede tekst is Mickey Mouse.
Mickey Mouse

b
3

voorbeeldantwoord: een werkstuk over Mickey Mouse

4

voorbeeldantwoord:
- de eerste film waarin Mickey Mouse voorkwam
- dat er een tijdschrift over Mickey heeft bestaan

5

a
voorbeeldantwoord: Ja, ik weet nu verschillende dingen over de
geschiedenis van Mickey Mouse.
b
voorbeeldantwoord:
tekst 1: wanneer Mickey voor het eerst op het doek was en de
eerste echte film
tekst 2: wanneer Mickey bedacht is en door wie

6

Die teksten hebben hetzelfde onderwerp.
Ik kies teksten die bij mijn leesdoel passen.

Walt Disney & Nieuw: Mickey Mouse
1

a
b

voorbeeldantwoord: het eerste stukje
voorbeeldantwoord: Het eerste stukje gaat over meer mensen
dan alleen de schrijver. Het past ook beter bij de foto.

2

a

De titel van de eerste tekst is Walt Disney.
De titel van de tweede tekst is Nieuw: Mickey Mouse.
Mickey Mouse

b
3

voorbeeldantwoord: een werkstuk over Mickey Mouse

4

voorbeeldantwoord:
- de eerste film waarin Mickey Mouse voorkwam
- de eerste tekenfilm met geluid
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5

a
voorbeeldantwoord: Ja, ik weet nu verschillende dingen over de
geschiedenis van Mickey Mouse.
b
voorbeeldantwoord:
tekst 1: wanneer Mickey voor het eerst op het doek was en de
eerste echte film
tekst 2: wanneer Mickey bedacht is en door wie

6

Die teksten hebben hetzelfde onderwerp.
Ik kies teksten die bij mijn leesdoel passen.

Walt Disney & Disneyfiguren bij Japanse kinderen
1

a
b

voorbeeldantwoord: het eerste stukje
voorbeeldantwoord: Het eerste stukje gaat over meer mensen
dan alleen de schrijver. Het past ook beter bij de foto.

2

a

De titel van de eerste tekst is Walt Disney.
De titel van de tweede tekst is Disneyfiguren bij Japanse
kinderen
Disneyfiguren

b
3

voorbeeldantwoord: een werkstuk over Disneyfiguren

4

voorbeeldantwoord:
- de eerste film waarin Mickey Mouse voorkwam
- de eerste tekenfilm met geluid
- de Disneyfiguren die op bezoek gingen bij Japanse kinderen

5

a
voorbeeldantwoord: Ja, ik weet nu verschillende dingen over de
geschiedenis van Mickey Mouse.
b
voorbeeldantwoord:
tekst 1: wanneer Mickey voor het eerst op het doek was en de
eerste echte film
tekst 2: dat Disneyfiguren worden gebruikt om Japanse kinderen
op te vrolijken

6

Die teksten hebben hetzelfde onderwerp.
Ik kies teksten die bij mijn leesdoel passen.

Mickey Mouse & Nieuw: Mickey Mouse
1

a
b

voorbeeldantwoord: het eerste stukje
voorbeeldantwoord: Het eerste stukje gaat over meer mensen
dan alleen de schrijver. Het past ook beter bij de foto.
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2

a
b

De titel van de eerste tekst is Mickey Mouse.
De titel van de tweede tekst is Nieuw: Mickey Mouse.
Mickey Mouse

3

voorbeeldantwoord: een werkstuk over Mickey Mouse

4

voorbeeldantwoord:
- de eerste film waarin Mickey Mouse voorkwam
- de eerste tekenfilm met geluid

5

a
voorbeeldantwoord: Ja, ik weet nu verschillende dingen over de
geschiedenis van Mickey Mouse.
b
voorbeeldantwoord:
tekst 1: hoe Mickey oren kreeg
tekst 2: wanneer Mickey bedacht is en door wie

6

Die teksten hebben hetzelfde onderwerp.
Ik kies teksten die bij mijn leesdoel passen.

Mickey Mouse & Disneyfiguren bij Japanse kinderen
1

a
b

voorbeeldantwoord: het eerste stukje
voorbeeldantwoord: Het eerste stukje gaat over meer mensen
dan alleen de schrijver. Het past ook beter bij de foto.

2

a

De titel van de eerste tekst is Mickey Mouse.
De titel van de tweede tekst is Disneyfiguren bij Japanse
kinderen
Disneyfiguren

b
3

voorbeeldantwoord: een werkstuk over Disneyfiguren

4

voorbeeldantwoord:
- de eerste film waarin Mickey Mouse voorkwam
- de eerste tekenfilm met geluid
- de Disneyfiguren die op bezoek gingen bij Japanse kinderen

5

a
voorbeeldantwoord: Ja, ik weet nu verschillende dingen over
Disneyfiguren
b
voorbeeldantwoord:
tekst 1: hoe Mickey oren kreeg
tekst 2: dat Disneyfiguren op bezoek gaan bij Japanse kinderen
om hen op te vrolijken

6

Die teksten hebben hetzelfde onderwerp.
Ik kies teksten die bij mijn leesdoel passen.
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