Blok 3 – Brugles 4 – Zie de oorzaak en het gevolg
Beter dan de rest
1

oorzaak: De kano schommelde door een golf.
gevolg = oorzaak: De peddel viel uit de boot.
gevolg = oorzaak: Ik probeerde de peddel te pakken.
gevolg: Daardoor viel ik in het water.

2

a
b

nee
-

3

a
b
c

ja, namelijk: als ... dan
grote cadeaus krijgen
met sinterklaas ben je de baas

4
a
voorbeeldantwoord:
De oorzaak is ...
oude kleren
thuisblijven met vakantie
b
voorbeeldantwoord: dan
5

Het gevolg is ...
je zit mooi fout
je moet het bezuren in de klas

Ik ken de volgende signaalwoorden: (voorbeeldantwoord) oorzaak, als
... (dan), doordat, hoe het komt dat ..., gevolg, ontstaan.

Waarom is het zomers warm?
1

oorzaak: De kano schommelde door een golf.
gevolg = oorzaak: De peddel viel uit de boot.
gevolg = oorzaak: Ik probeerde de peddel te pakken.
gevolg: Daardoor viel ik in het water.

2

a
b

ja
Dat zie ik aan de titel en het woord ‘waarom’.

3

a
b
c

ja, namelijk: Dat komt doordat
De aarde staat schuin ten opzichte van de zon.
In de zomer staat om 12 uur ’s middags de zon veel hoger boven
ons hoofd dan in de winter.

4
a
voorbeeldantwoord:
De oorzaak is ...
’s Winters vallen de zonnestralen
schuiner in dan ’s zomers.

Het gevolg is ...
Hoe schuiner, hoe meer de warmte
over een groot oppervlak moet
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worden verdeeld. Dan is het dus
kouder.
In de zomer vallen de zonnestralen
Daardoor verliezen ze minder energie
bijna loodrecht in.
en is het dus warmer.
b
voorbeeldantwoord: Daardoor
5

Ik ken de volgende signaalwoorden: (voorbeeldantwoord) oorzaak, als
... (dan), doordat, hoe het komt dat ..., gevolg, ontstaan.

Eskimo’s
1

oorzaak: De kano schommelde door een golf.
gevolg = oorzaak: De peddel viel uit de boot.
gevolg = oorzaak: Ik probeerde de peddel te pakken.
gevolg: Daardoor viel ik in het water.

2

a
b

nee
-

3

a
b
c

ja, namelijk: omdat
Iglo’s zijn koepels.
Iglo’s zijn heel bijzonder.

4
a
voorbeeldantwoord:
De oorzaak is ...
Eskimo’s kwamen in contact met
mensen uit het zuiden.
b
5

Het gevolg is ...
Tegenwoordig leven Eskimo’s op een
modernere manier.

voorbeeldantwoord: Dat komt doordat

Ik ken de volgende signaalwoorden: (voorbeeldantwoord) oorzaak, als
... (dan), doordat, hoe het komt dat ..., gevolg, ontstaan.
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