Blok 5 – Brugles 2 – Vat samen in een korte tekst
Goochelen
1

Aantekeningen De muilezel
De muilezel is het kind van een ezelin en een paardenhengst.
lastdier – koppig

2

goochelen

3

voorbeeldantwoord:
de titel
de inleiding
de alinea’s
opvallende woorden

4

voorbeeldantwoord: We schrijven het onderwerp op. Daarna zoeken we
per alinea een kernzin. Van de kernzinnen maken we een korte, goede
tekst.

5

a
b

6

1 onderwerp
2 titel
3 kopjes
4 alinea
5 woorden
6 kernzin
7 korte

onderwerp: goochelen
voorbeeldantwoord: De dingen die goochelaars doen, zijn nooit
echt. Goochelaars moeten vingervlug zijn: als goochelaars niet
snel zijn, kan een truc mislukken. Om te goochelen heb je
attributen nodig. Soms wordt goochelen op een slechte manier
gebruikt, bijvoorbeeld door zakkenrollers.

Wegwielrennen
1

Aantekeningen De muilezel
De muilezel is het kind van een ezelin en een paardenhengst.
lastdier – koppig

2

wegwielrennen

3

voorbeeldantwoord:
de titel
de opvallende woorden
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4

voorbeeldantwoord: We schrijven het onderwerp op. Daarna zoeken we
per alinea een kernzin. Van de kernzinnen maken we een korte, goede
tekst.

5

a
b

6

1 onderwerp
2 titel
3 kopjes
4 alinea
5 woorden
6 kernzin
7 korte

onderwerp: wegwielrennen
voorbeeldantwoord: Wegwielrennen is de populairste tak van de
wielersport. In het wegwielrennen vinden wedstrijden plaats op
de openbare weg. Elk jaar worden er in het najaar
wereldkampioenschappen gehouden. Eén van de bekendste
wielrenners ooit die nu nog rijdt, is Lance Armstrong.

Padden trekken er vroeg op uit
1

Aantekeningen De muilezel
De muilezel is het kind van een ezelin en een paardenhengst.
lastdier – koppig

2

padden / de paddentrek

3

voorbeeldantwoord:
de inleiding
de kopjes
de alinea’s
de plaatjes

4

voorbeeldantwoord: We schrijven het onderwerp op. Daarna maken we
van elk kopje een kernzin (geen vraagzin). Voor die zin gebruiken we
zo nodig de informatie onder het kopje. Van alle zinnen samen maken
we een korte, goede tekst.

5

a
b

onderwerp: de paddentrek
voorbeeldantwoord: De paddentrek loopt van eind februari tot
begin april. De padden trekken van de plek waar ze overwinteren
naar een plaats waar ze met elkaar kunnen paren. Padden leven
hoofdzakelijk op het land en komen alleen aan water om te
paren en hun eieren te leggen. Als het warm en droog is komen
de padden uit hun winterverblijf te voorschijn en trekken ze naar
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de paarplaatsen. Zodra ze gepaard hebben en eieren hebben
gelegd gaan ze terug, maar alleen als het warm is en regent.
6

1 onderwerp
2 titel
3 kopjes
4 alinea
5 woorden
6 kernzin
7 korte

Turkije
1

Aantekeningen De muilezel
De muilezel is het kind van een ezelin en een paardenhengst.
lastdier – koppig

2

Het Kinderfeest in Turkije

3

voorbeeldantwoord:
de kopjes
de alinea’s

4

voorbeeldantwoord: We schrijven het onderwerp op. Daarna maken we
van elk kopje een kernzin (geen vraagzin). Voor die zin gebruiken we
zo nodig de informatie onder het kopje. Van alle zinnen samen maken
we een korte, goede tekst.

5

a
b

6

1 onderwerp
2 titel
3 kopjes
4 alinea
5 woorden
6 kernzin
7 korte

onderwerp: het Kinderfeest
voorbeeldantwoord: Op 23 april is het in Turkije Çocuk Bayrami:
het Kinderfeest. Het feest bestaat al sinds 1920 en is bedacht
door president Atatürk. Op Çocuk Bayrami zijn kinderen de baas.
Ze zeggen wat er moet gebeuren in hun woonplaats, in hun land,
in de wereld. In Nederland vieren sommige scholen en
buurthuizen het Turkse kinderfeest nu ook.
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