Blok 3 – Brugles 3 – Zie de overeenkomst en het verschil / Zie de
oorzaak en het gevolg
1

a
b
c

hormonen
pukkels
Ze kunnen pukkels erger maken. / Ze zijn allebei niet goed voor
je huid.

Zingende vogels
2
voorbeeldantwoord: Ja, ik denk dat de tekst over overeenkomst en
verschil gaat.
3

a

b

voorbeeldantwoorden:
signaalwoorden voor overeenkomst of verschil: maar, anders
dan, ook, verschil
signaalwoorden voor oorzaak en gevolg: daarom, dat komt door,
leidde tot, omdat.
voorbeeldantwoord: Het hele jaar door maken vogels geluid,
maar het echte mooie zingen hoor je bijna alleen in de maanden
maart, april en mei. Dan hebben de vogels hun broedseizoen.
De oorzaak is: broedseizoen, het gevolg is: mooi zingen.

4

voorbeeldantwoord:
oorzaak: spreeuw deed scheidsrechterfluit na
gevolg: verwarring bij de voetballers
gevolg: voetbalwedstrijd stopgezet

5

voorbeeldantwoorden: Ik kies de alinea ‘Hoe zingen vogels?’
overeenkomsten: Mensen en vogels kunnen zingen.
verschillen: Mensen gebruiken hun stembanden en tong en mond,
vogels hebben een geluidsorgaan in hun slokdarm; mensen moeten
stoppen om adem te halen, vogels kunnen gelijktijdig zingen en
ademhalen

Knoopjes links of rechts?
2

voorbeeldantwoord: Ja, ik denk dat de tekst over allebei de verbanden
gaat.

3

a

voorbeeldantwoorden:
signaalwoorden voor overeenkomst of verschil: er zijn meerdere
verhalen, verschil, een ander verhaal.
signaalwoorden voor oorzaak en gevolg: waarom, daarom, als
ze dan.
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b

voorbeeldantwoord: Een ander verhaal is dat de koning zich
vroeger altijd zelf aankleedde. De oorzaak is: zelf aankleden, het
gevolg is: de knopen zitten rechts.

4

voorbeeldantwoord:
oorzaak: De koningin werd door de kamermeisjes aangekleed.
gevolg: Voor het kamermeisje is het makkelijker als de knoop (vanaf
haar gezien) rechts zit.
gevolg: Knopen zitten op vrouwenkleding links.

5

voorbeeldantwoorden: Ik kies de eerste drie alinea’s.
overeenkomsten: Er zijn meerdere verhalen over waarom knopen bij
vrouwen links zitten en bij mannen rechts.
verschillen: knopen zitten bij vrouwen links en bij mannen rechts;
mannen hielden rechterhand vrij en maakten met linkerhand knopen
dicht.

Het ei
2
voorbeeldantwoord: Ja, ik denk dat de tekst over een overeenkomst en
een verschil gaat.
3

a

b

voorbeeldantwoorden:
signaalwoorden voor overeenkomst of verschil: afwijkende
signaalwoorden voor oorzaak of gevolg: doordat, hangt af van
voorbeeldantwoord: Naarmate er meer caroteen in het voer zit,
wordt de dooier donkerder. De oorzaak is: meer caroteen in het
voer, het gevolg is: de dooier wordt donkerder.

4

voorbeeldantwoord:
oorzaak: voeding
gevolg: dooier varieert van geel tot oranje

5

voorbeeldantwoorden: Ik kies alinea 2.
overeenkomsten: eieren
verschillen: sommige eieren hebben twee dooiers in plaats van één,
sommige eieren zijn zo groot als een duivenei en hebben geen dooier,
een windei heeft wel een vlies maar geen schaal.

Op de boerderij
2

voorbeeldantwoord: Ja, ik denk dat de tekst over oorzaak en gevolg
gaat.

3

a

voorbeeldantwoorden:
signaalwoorden voor overeenkomst of verschil: echter, vroeger
... tegenwoordig, ook

Overal tekst! • groep 7 • Antwoorden bij de Startpagina (Werkschrift)

b

signaalwoorden voor oorzaak of gevolg: wordt ervoor gezorgd,
Daardoor, Daardoor
voorbeeldantwoord: Kalveren staan zichzelf uit verveling
overmatig te likken. De oorzaak is: verveling, het gevolg is: de
kalveren gaan zichzelf overmatig likken.

4

voorbeeldantwoord:
oorzaak: boeren kregen subsidies om grote stallen te bouwen
gevolg: er ontstonden grote ‘dierenfabrieken’

5

voorbeeldantwoorden: Ik kies alinea 1 en 2
overeenkomsten: er zijn veel dieren
verschillen: op een kinderboerderij rollen varkens door de modder,
scharrelen de kippen rond en eten kalfjes rustig van het gras. Op een
echte boerderij komen de dieren nooit buiten.

Wat heb je geleerd?
6

oorzaak en gevolg
overeenkomst en verschil
verschil
overeenkomst
oorzaak en gevolg
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