Blok 4 – Brugles 6 – Alle leesmanieren samen!
De Chinese muur
1
voorbeeldantwoord: Ik wil weten waarom de Chinese muur is gebouwd.
2

a
b

3

voorbeeldantwoord: China, oud, toeristisch

4

a
b
c

d
5

a
b
c

6

a

b

7

a

b

informatieve tekst
de Chinese muur

eigen antwoord
voorbeeldantwoord: Er is een inleiding en een kern. Er is geen
duidelijk slot.
voorbeeldantwoord: Het doel is informatie geven over de
Chinese muur. De hoofdgedachte is: De Chinese muur is het
beroemdste bouwwerk van China.
voorbeeldantwoord: oorzaak/gevolg, volgorde in tijd
voorbeeldantwoord:
de gemiddelde afmetingen … vandaan kwam
voorbeeldantwoord: in een tekening
voorbeeldantwoord: In een tekening kunnen duidelijk de
afmetingen en de plaats van de kantelen worden aangegeven.
voorbeeldantwoorden:
moeilijk woord: fragmenten
betekenis: overgebleven stukken
gevonden door: woordenboek
voorbeeldantwoord:
zin: Soldaten die hier de wacht hielden, zagen een vijand het
eerst.
controleproef: Soldaten die in de vuurbakens de wacht hielden,
zagen een vijand het eerst.
voorbeeldantwoord:
China’s beroemdste bouwwerk is de Chinese muur. De muur is
vanaf de 7e eeuw gebouwd om de Chinese staten te
beschermen tegen de Hunnen. De muur is lang en stevig, en
voorzien van wachttorens. Tegenwoordig is het een
bezienswaardigheid.
voorbeeldantwoord:
Ja, om China te beschermen tegen de Hunnen, volken te paard
uit het noorden.
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Olifantenjacht
1
voorbeeldantwoord: Ik wil weten wat de bijzondere kenmerken zijn van
de Afrikaanse olifant.
2

a
b

3

voorbeeldantwoord: slagtanden, beschermd

4

a
b
c

d
5

a
b
c

6

a

b

7

a

b

informatieve tekst
jacht op olifanten

eigen antwoord
voorbeeldantwoord: Er is geen inleiding en geen slot, alleen een
kern.
voorbeeldantwoord: Het doel is informatie geven over de
Afrikaanse olifant. De hoofdgedachte is: De Afrikaanse olifant
heeft het meest te lijden gehad van stroperij om het ivoor. Het
WNF komt voor deze olifant op.
voorbeeldantwoord: overeenkomst-verschil
voorbeeldantwoord:
Er zijn twee … rondere oren
voorbeeldantwoord: in een tabel
voorbeeldantwoord: In een tabel kun je de kenmerken van de
verschillende soorten goed aangeven.
voorbeeldantwoorden:
moeilijk woord: stroperij
betekenis: jacht of visserij zonder vergunning of op verboden
terrein
gevonden door: woordenboek
voorbeeldantwoord:
zin: Daaruit bleek dat ze zoveel verschillen dat het misschien wel
verschillende soorten zijn.
controleproef: Uit het onderzoek van biologen bleek dat de
savanneolifant en de bosolifant zoveel verschillen dat het
misschien wel verschillende soorten zijn.
voorbeeldantwoord:
De Afrikaanse olifant is het allergrootste landdier ter wereld. Er
zijn twee ondersoorten. Van alle olifanten heeft de Afrikaanse
olifant waarschijnlijk het meest te lijden gehad van de jacht op
ivoor. Het WNF komt op voor de olifant.
voorbeeldantwoord:
Ja, ik weet nu meer over de Afrikaanse olifant.

Het geraamte
1
voorbeeldantwoord: Ik wil weten waar botten van gemaakt zijn.
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2

a
b

3

voorbeeldantwoord: botten breken, geraamte, hard en stevig

4

a
b
c
d

5

a
b
c

6

a

b

7

a

b

informatieve tekst
botten

eigen antwoord
voorbeeldantwoord: Er is een inleiding en een kern. Er is geen
duidelijk slot.
voorbeeldantwoord: Je botten geven je lichaam vorm en
stevigheid.
voorbeeldantwoord: oorzaak-gevolg
voorbeeldantwoord:
Wanneer je … als vroeger.
voorbeeldantwoord: in een schema
voorbeeldantwoord: Ik zie een ketting van oorzaak-gevolg. Daar
past een schema bij.
voorbeeldantwoorden:
moeilijk woord: gewerveld
betekenis: met een wervelkolom (wervels zijn botten in je rug)
gevonden door: woordenboek en de tekst erna
voorbeeldantwoord:
zin: Het zit bijvoorbeeld in je neus en in je oor.
controleproef: Kraakbeen zit bijvoorbeeld in je neus en in je oor.
voorbeeldantwoord:
Je botten geven je lichaam vorm en stevigheid. Samen vormen
ze je geraamte. Botten zijn gemaakt van kalk en lijm. Tussen je
botten zitten gewrichten. Die zorgen ervoor dat je kunt bewegen.
Je kunt botten ook breken. Dan moet er opnieuw kraakbeen
groeien.
voorbeeldantwoord:
Ja, ik weet nu dat botten bestaan uit kalk en lijm, en dat
kraakbeen botten zijn met veel lijm.

Lichtfeesten
1
voorbeeldantwoord: Ik wil weten welke lichtfeesten er allemaal zijn.
2

a
b

informatieve tekst
verschillende soorten lichtfeesten

3

eigen antwoord

4

a
b

eigen antwoord
voorbeeldantwoord: Er is een inleiding en een kern. Er is geen
slot.
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c

d

5

a
b
c

6

a

b

7

a
b

Het doel is: informatie geven over verschillende lichtfeesten.
De hoofdgedachte is: (voorbeeldantwoord) In veel godsdiensten
speelt licht een grote rol, daarom zijn er veel verschillende
lichtfeesten.
voorbeeldantwoord: probleem-oplossing, doel-middel, oorzaakgevolg
voorbeeldantwoord:
Ligt geeft … angst weg.
voorbeeldantwoord: in een schema
voorbeeldantwoord: Ik zie een doel-middel. Daar past een
schema bij.
voorbeeldantwoorden:
moeilijk woord: advent
betekenis: de vier weken voor kerst
gevonden door: de zinnen ervoor
voorbeeldantwoord:
zin: Dat is niet zo gek want licht is van levensbelang
controleproef: Dat in veel godsdiensten het licht een rol speelt, is
niet zo gek, want licht is van levensbelang.
voorbeeldantwoord:
Ja, namelijk: In veel godsdiensten speelt het licht een rol.
voorbeeldantwoord:
Ja, ik weet nu veel over verschillende lichtfeesten.

Wat heb je geleerd?
8

eigen antwoorden
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