Blok 4 – Brugles 5 – Kijk naar het taalgebruik
Dokter, ik ben zo oliedom
1

ge, verjaringsfeest, blij te moe, ganser, uw liefhebbende

2

a
b

aan de opvallende woorden
Ik kan het pas zien als ik een stukje van de tekst lees.
Ik voorspel dat de tekst gaat over (voorbeeldantwoord) een liedje
over dom zijn.

3

Ik zie wel een mening, namelijk: (voorbeeldantwoord) Ik ben zo
oliedom-dom.

4

Ik zie wel figuurlijk taalgebruik, namelijk: (voorbeeldantwoord) zaagsel
in je kop.

5

Ik vind (voorbeeldantwoord) de duidelijk geschreven.

6

voorbeeldantwoord: grappig

7

Men neme een ei
We bellen!
Bedankt voor uw reactie.
Opeens zag ze een gevaarlijke, griezelige draak.
Ik val maar meteen met de deur in huis.

ouderwets
modern
zakelijk
spannend
figuurlijk

Een braakbal uitpluizen
1

ge, verjaringsfeest, blij te moe, ganser, uw liefhebbende

2

a

b

aan de titel
aan de plaatjes
aan de opvallende woorden
Ik voorspel dat de tekst gaat over (voorbeeldantwoord) hoe je
een braakbal uit elkaar moet halen

3

Ik zie wel een mening, namelijk: (voorbeeldantwoord) Het is hartstikke
leuk om eens een braakbal te onderzoeken.

4

Ik zie wel figuurlijk taalgebruik, namelijk: (voorbeeldantwoord) Je kunt
namelijk precies zien wat er die dag op het menu van de uil stond!

5

Ik vind (voorbeeldantwoord) de tekst duidelijk geschreven.
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6

voorbeeldantwoord: levendig

7

Men neme een ei
We bellen!
Bedankt voor uw reactie.
Opeens zag ze een gevaarlijke, griezelige draak.
Ik val maar meteen met de deur in huis.

ouderwets
modern
zakelijk
spannend
figuurlijk

Abeltje
1

ge, verjaringsfeest, blij te moe, ganser, uw liefhebbende

2

a
b

aan de titel
aan de plaatjes
Ik voorspel dat de tekst gaat over (voorbeeldantwoord) het boek
Abeltje

3

Ik zie wel een mening, namelijk: (voorbeeldantwoord) Een
avonturenverhaal vol dwaze en gekke situaties dat de fantasie van veel
kinderen zal prikkelen. Ook uitstekend geschikt om voor te lezen.

4

Ik zie wel figuurlijk taalgebruik, namelijk: (voorbeeldantwoord)
vastgenageld van schrik

5

Ik vind (voorbeeldantwoord) de tekst duidelijk geschreven.

6

voorbeeldantwoord: levendig, spannend

7

Men neme een ei
We bellen!
Bedankt voor uw reactie.
Opeens zag ze een gevaarlijke, griezelige draak.
Ik val maar meteen met de deur in huis.

ouderwets
modern
zakelijk
spannend
figuurlijk
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