Blok 5 – Brugles 3 – Vat samen in een schema
Waarom zijn de dinosaurussen uitgestorven?
1

wat ik wel en niet mee moet nemen op reis:

wat ik moet doen om kapper te worden:

○→○→○→○

welke drie dingen ik kan doen om een ruzie op te lossen:

jaartallen en gebeurtenissen:

tijd → tijd → tijd → tijd
2

voorbeeldantwoord: uitsterven van dino’s

3

oorzaak en gevolg: ja
doel en middel: ja
overeenkomst en verschil: ja
volgorde in tijd: ja

4

voorbeeldantwoord: dinosaurussen uitgestorven 65 miljoen jaar
geleden, oorzaak natuurramp, twee theorieën:
1 meteoriet trof aarde, stof veroorzaakte zonsverduistering, planten
dood, dino’s stierven uit
2 inslag meteoriet; klimaat veranderde langzaamaan, dino’s dood

5

voorbeeldantwoord:
meteoriet treft aarde -> stof in lucht door inslag -> zonsverduistering ->
planten gaan dood -> dino’s geen eten -> dino’s sterven uit
meteoriet treft aarde -> klimaat verandert langzaamaan -> dino’s
kunnen niet tegen veranderingen -> dino’s gaan een voor een dood

6

Ik ga rennen zodat ik toch nog op tijd kom.

Overal tekst! • groep 6 • Antwoorden bij de Startpagina (Werkschrift)

Een Romeinse dag
1

wat ik wel en niet mee moet nemen op reis:

wat ik moet doen om kapper te worden:

○→○→○→○

welke drie dingen ik kan doen om een ruzie op te lossen:

jaartallen en gebeurtenissen:

tijd → tijd → tijd → tijd
2

voorbeeldantwoord: hoe de dag van de Romeinen ingedeeld was

3

oorzaak en gevolg: ja
doel en middel: ja
overeenkomst en verschil: nee
volgorde in tijd: ja
probleem en oplossing(en): nee

4

voorbeeldantwoord: rijke romein: opstaan, ontbijt, scheren, aan het
werk, pauze, even werken, naar de thermen, wandelen, spelletjes
doen, naar het amfitheater, avondeten, ’s nachts binnenblijven

5

voorbeeldantwoord:

1ste uur -> 2de-6de uur -> 7de uur ->
opstaan,
scheren, aan
einde
ontbijt
het werk
werktijd
pauze

6

8ste uur -> 9de-12de uur -> ’s nachts
thermen
avondeten
binnen
wandelen,
blijven
spelletjes,
enz.

Ik ga rennen zodat ik toch nog op tijd kom.

Sneeuw

Overal tekst! • groep 6 • Antwoorden bij de Startpagina (Werkschrift)

1

wat ik wel en niet mee moet nemen op reis:

wat ik moet doen om kapper te worden:

○→○→○→○

welke drie dingen ik kan doen om een ruzie op te lossen:

jaartallen en gebeurtenissen:

tijd → tijd → tijd → tijd
2

voorbeeldantwoord: sneeuw

3

oorzaak en gevolg: ja
doel en middel: nee
overeenkomst en verschil: ja
volgorde in tijd: nee
probleem en oplossing(en): nee

4

voorbeeldantwoord: sneeuwkristallen (bevroren waterdamp) klonteren
samen tot sneeuwvlok, je kunt er veel plezier mee hebben, veel
verschillende vormen, eigenlijk kleurloos, kraakt als het hard vriest, blijft
langer liggen in de natuur, meer dan 11 meter sneeuw in California.

5

voorbeeldantwoord:

heel koud -> waterdamp bevriest -> sneeuwkristallen -> klonten sneeuwkristallen -> sneeuwvlok

6

Ik ga rennen zodat ik toch nog op tijd kom.

Overal tekst! • groep 6 • Antwoorden bij de Startpagina (Werkschrift)

