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Bekijk de tekst.

Kikkers trouwen voor regen
DHAKA – Twee kikkers zijn in Bangladesh met elkaar getrouwd. Het huwelijk
moet voor regen zorgen in het droge
noorden van het land.

Resultaat
Er waren 250 mensen op de plechtigheid. Bruid en bruidegom werden
na de bruiloft teruggezet in een
vijver. Enkele uren later ging het
volgens dorpsbewoners regenen.

a Welke tekstsoort en soort tekst is het? Vul in.
Het is een

. De soort tekst is

.

b Kleur de titel rood, de kop blauw, de lead geel en de tweede kolom groen.
c Lees de tekst nog niet. Ben jij bijgelovig? Schrijf op en leg uit.

d Lees de tekst. Hoe denk je nu over bijgeloof? Schrijf op en leg uit.

2

Bekijk je eigen tekst.
a Hoe ziet de opmaak van de tekst eruit? Vul in. Mijn tekst heeft de volgende kenmerken:

b Vul het schema in.
De tekstsoort is:
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De soort tekst is:

Het onderwerp is:

Wat weet jij al over het onderwerp van je tekst? Bedenk het samen.
a Maak een woordveld. Zet het onderwerp in het midden. Schrijf links dingen die je al weet.
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b Voorspel waar de tekst over gaat. Schrijf op.

c Heb je ook een mening over het onderwerp? Schrijf op.
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Lees de tekst.
a Vertel in drie zinnen waar de tekst over gaat.

b Welke informatie was nieuw voor je? Schrijf het rechts in het woordveld bij opdracht 3a.
c Is je voorspelling bij opdracht 3b uitgekomen?
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Bekijk je antwoord bij opdracht 3c. Is je mening over het onderwerp veranderd?
Streep door wat fout is en leg uit.
Ja / nee, omdat
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Wat heb je geleerd?
Ik heb geleerd de opmaak van een tekst te bekijken. Ook heb ik geleerd om te gebruiken wat ik al
weet om te voorspellen waar de tekst over gaat. Soms lees ik iets nieuws waardoor ik van mening
kan veranderen.
Ik laat dat zien door antwoord te geven op deze twee vragen.
Waarom verken ik de tekst?

Waarom is het slim om mijn voorkennis te gebruiken voordat ik ga lezen?

Tijdens en na het lezen kijk
ik of wat ik lees nieuw is of
past bij wat ik al wist.
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Na het lezen kijk ik of mijn
voorspelling is uitgekomen.

Zoek zelf een artikel waardoor je van mening bent veranderd. Schrijf op een apart blaadje wat je
mening eerst was en hoe je mening door het lezen van de tekst is veranderd.
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