Zie zo Taal
blok 4 | Oefenen begrijpend lezen
1

Bekijk de tekst en het plaatje van opdracht 2.
Waar gaat de tekst over, denk je? Kruis aan.
over een logeerpartij
over een kinderboekenschrijfster
over een schoolreisje
Hoe ben je dat te weten gekomen?

2

Lees de tekst.
Let daarbij op moeilijke woorden.
Tekst 1

Op bezoek bij Geertje Tichelaar
ken.
Geertje Tichelaar schrijft kinderboe
ere dingen moeten zitten.
Zij vindt dat in een verhaal bijzond
ondere kleren draagt.
Bijvoorbeeld een vader die altijd bijz
stippen.
Het liefst van paarse stof met groene
rijker.
Eén ding vindt Geertje nog belang
Er moet humor in zitten.
elaar-boek.
Anders is het geen echt Geertje Tich
Dus bedenkt ze grappige situaties.
s spaghetti in zijn haren.
Bijvoorbeeld een jongen met sliertje
Zo blijft schrijven leuk.
aan kinderboekenschrijfster zijn?
Zijn er dan helemaal geen nadelen
‘Jawel,’ zegt Geertje.
‘Ik heb geen enkele collega.
enteboer om de hoek.
Iedere dag loop ik even naar de gro
Een kletspraatje maken.
Anders wordt het te saai.’

3

Welk plaatje heeft met humor te maken?
Kruis aan.
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Welke zin maakt duidelijk wat humor is? Kruis aan.
de zin waar het woord humor in staat
de zin vóór de zin met het woord humor
de tweede zin ná de zin met het woord humor

5

Er wordt gevraagd naar de nadelen aan het werk van een kinderboekenschrijfster.
Wat betekent het woord nadelen? Kruis aan.
Dat je eerst moet optellen en daarna delen.
Je hebt voordelen en nadelen.
Nadelen zijn dingen die leuk of prettig zijn.
Je hebt voordelen en nadelen.
Nadelen zijn dingen die niet leuk of prettig zijn.
6

Welke zin maakt duidelijk wat nadelen zijn?
Kruis aan.
de zin waar het woord nadelen in staat
de zinnen vóór de zin met het woord nadelen
de zinnen ná de zin met het woord nadelen
7

Wat betekent het dat Geertje geen enkele collega heeft?
Kruis aan.
dat ze helemaal alleen werkt
dat ze met veel mensen samenwerkt
dat ze niet meer naar school hoeft
8

144

Zijn de zinnen goed of fout? Kruis aan.

Geertje Tichelaar is vaak in een boze bui.

goed

fout

Geertje Tichelaar kan goed grappige dingen bedenken.

goed

fout

Ook kinderboekenschrijfster zijn is niet altijd even leuk.

goed

fout

De groenteboer speelt de hoofdrol in haar nieuwste boek.

goed

fout
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Geertje vindt twee dingen heel belangrijk in een verhaal.
Zet daar een kring om in de tekst.
10

Hoe vertel je deze tekst het beste na?
Kruis aan.
Geertje Tichelaar is kinderboekenschrijfster.
Ze schrijft over een vader met bijzondere kleren.
En over een jongen met spaghetti in zijn haren.
Geertje Tichelaar schrijft kinderboeken.
Haar boeken gaan over bijzondere of grappige dingen.
Altijd alleen moeten werken, vindt ze soms wel saai.
✂

Lees de tekst.
Tekst 2
Het maken van een boek
Een boek komt van een uitgeverij.
Dat is een bedrijf dat boeken maakt.
Het maken van een boek kost veel tijd.
Een auteur schrijft de tekst.
* Hij bedenkt ook welke beelden leuk zijn.
Is de tekst klaar?
Dan stuurt de auteur hem naar de mensen van de redactie.
** Zij bekijken of de tekst goed genoeg is.
De beelden worden erbij gezocht.
Of er worden foto’s of tekeningen gemaakt.
Het verhaal en de beelden worden op de bladzijden gezet.
Dat is een hele puzzel.
Als dat is gedaan, komt de drukproef.
Dat is een afdruk op papier.
Je kunt dan zien hoe het boek eruit gaat zien.
De vormgever zorgt ervoor dat het boek er mooi uitziet.
Dan gaat alles naar de drukker.
En als laatste naar de binder.
*** Hij maakt de kaft eromheen.
En dan is het boek klaar.
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Wie is wie?
Verbind wat bij elkaar hoort.
de auteur

de redactie

de vormgever

bekijkt of de tekst goed genoeg is

schrijft de tekst van een boek

zorgt ervoor dat een boek er mooi
uitziet

12

In de tekst staat bij *: Hij bedenkt ook welke plaatjes leuk zijn.
Wie wordt er bedoeld met hij?
de auteur
de redactie
de vormgever

13

In de tekst staat bij **: Zij bekijken of de tekst goed genoeg is.
Wie wordt of worden er bedoeld met zij?
de auteur
de mensen van de redactie
het bedrijf dat boeken maakt

14

In de tekst staat bij ***: Hij maakt de kaft eromheen.
Wie wordt of worden er bedoeld met hij?
de binder
de drukker
de vormgever
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Deze kinderen vertellen de tekst na.
Wie doet het goed?
Bij de redactie schrijven ze een boek.
Kruis aan.
Dat gaat snel.
Het wordt gedrukt bij de uitgeverij.
Een auteur schrijft een boek.
Hij zorgt ervoor dat het er mooi uitziet.
Hij maakt de kaft eromheen.

Erin

Bij een uitgeverij maken ze boeken.
Dat kost veel tijd.
Er werken veel mensen aan mee.

Tom

Zoë

Schrijf één sleutelwoord op:
✂
16

Wat weet je al over een laptop? Kruis aan.
Ik weet wat een laptop is.
Ik heb er wel eens van gehoord, maar ik weet niet precies wat het is.
Ik heb geen idee wat een laptop is.
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Lees de tekst.

Tekst 3
Een laptop voor arme kinderen
Er is een nieuwe laptop.
Hij is felgroen.
En hij is klein en goedkoop.
Toch kun je er gewoon mee op internet.
De laptop is draadloos.
Er zit niet eens een stekker aan.
Dat hoeft ook niet.
Er zit een batterij in.
Die laad je op door een hendel rond te draaien.
In arme landen is niet overal stroom.
Met deze laptop kunnen ook kinderen in arme landen werken.
Hopelijk helpt dat hen bij het leren.
En krijgen ze meer kansen als ze later groot zijn.

18

Welk plaatje past het best bij de tekst?
Kruis aan.

19

148

Zijn de zinnen goed of fout? Kruis aan.

De laptop is goedkoop, maar hij kan toch heel veel.

goed

fout

Aan de laptop zitten veel draden.

goed

fout

Als de batterij leeg is, moet je hem weggooien.

goed

fout

Als de batterij leeg is, kun je hem met de hand opladen.

goed

fout

De laptop heeft een opvallende kleur.

goed

fout
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Voor wie is de laptop speciaal bedoeld? Schrijf op.

21

Waar moet de computer voor zorgen? Kruis aan.
Dat kinderen in arme landen later meer kansen krijgen.
Dat ook kinderen in arme landen leren hoe ze een computer kunnen maken.

22

Hoe vertel je deze tekst het beste na? Kruis aan.
Er is een nieuwe laptop gemaakt.
Hij is felgroen en er zitten veel draden aan vast.
Alleen kinderen mogen deze laptop gebruiken.
Er is een goedkope kinderlaptop gemaakt.
Je kunt hem ook gebruiken als je geen elektriciteit hebt.
Zo kunnen ook kinderen in arme landen beter leren.

Schrijf één sleutelwoord op:
✂

Lees de tekst.
Tekst 4

Alina en Pieter zitten naast elkaar
in de klas.
Bjarne, hun beste vriend, is niet op
school.
Alina:
Pieter:
Alina:
Pieter:

Alina:
Pieter:

Alina:
Pieter:
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Weet jij waar Bjarne is?
*Heb je het dan nog niet gehoord?
Heb ik wat nog niet gehoord?
Bjarne ligt in het ziekenhuis.
Hij is gisteren aangereden door een
auto.
**En nu heeft hij een gebroken bee
n.
O nee! Zo erg!
Hoe is dat gebeurd?
Bjarne reed netjes op het fietspad.
Maar toen kwam er plots een auto.
De chauffeur had te veel gedronken
.
°Hij reed Bjarne aan op het fietspa
d.
°°Zijn fiets is helemaal kapot.
Is dat echt waar?
~ Of probeer je mij iets wijs te ma
ken?
Het is echt waar!
Ik heb het zelf gezien.
~~ Het gebeurde vlak bij mijn huis.
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In de tekst staat bij *: Heb je het dan nog niet gehoord?
Wie wordt of worden er bedoeld met je?
je =
24

In de tekst staat bij **: En nu heeft hij een gebroken been.
Wie wordt of worden er bedoeld met hij?
hij =
25

In de tekst staat bij °: Hij reed Bjarne aan op het fietspad.
Wie wordt of worden er bedoeld met hij?
hij =
26

In de tekst staat bij°°: Zijn fiets is helemaal kapot.
Wie wordt of worden er bedoeld met zijn?
zijn =
27

In de tekst staat bij ~: Of probeer je mij iets wijs te maken?
Wie wordt of worden er bedoeld met je en mij?
je =
mij =
28

In de tekst staat bij ~ ~: Het gebeurde vlak bij mijn huis.
Wie wordt of worden er bedoeld met mijn?
mijn =
✂
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