LES 8 SCHRIJVEN

WIE ZAT WAT WAAR TE DOEN?
WAT GA JE DOEN?
Je schrijft
ft een verhaal dat zich
afspeeltt in de jungle.
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OPDRACHT 1
a Bekijk de foto’s. Kies er zes uit om een verhaal bij te
bedenken.

WAT LEERR JE ERVAN?
Je leert hoe je een verhaal
bedenktt bij foto’s.

b Je krijgt een werkblad. Knip de foto’s die je bij
opdracht a koos uit.

OPDRACHT 2

ZO ZIT HET!
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Bedenk een verhaal bij de zes foto’s.

a Kies een volgorde.
Hoe bedenk je een verhaal bij foto’s?
• Je kijkt goed naar wat je ziet.
• Je bedenkt er een verhaal bij. Je geeft antwoord op de
vragen:
– Over wie gaat het?
– Waar is het?
– Wat gebeurt er?
– Hoe loopt het af?
• Je schrijft je antwoorden in steekwoorden of korte
zinnen op. Dat wordt je schrijfplan.

b Kijk naar wat je ziet en gebruik je fantasie.
Geef kort antwoord op de volgende vragen.
Dat wordt je schrijfplan.
Over wie gaat het? Dit wordt de hoofdpersoon van je
verhaal.

PROBEER HET
Kijk naar het plaatje boven aan deze bladzijde.

a Op welke twee vragen kun je het antwoord geven?

Waar is het?

Schrijf het antwoord er ook bij.

b Op welke twee vragen uit ‘Zo zit het!’ moet je het
antwoord dus nog verzinnen?

c Wat beleeft de hoofdpersoon?

TIP: Gebruik

Kijk goed naar de foto’s. Gebruik je steekwoorden en korte
zinnen, zoals in les 4.
fantasie en schrijf het per foto op.
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foto

OPDRACHT 3
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Lees je schrijfplan en kijk naar de foto’s.

a Past je verhaal bij de foto’s? ja | nee
foto

b Ben je tevreden met wat je bedacht hebt? ja | nee
c Heb je bij opdracht a of b nee geantwoord?
Verbeter dan je schrijfplan.

foto

KIJK TERUG
a Heb je goed naar de foto’s gekeken? ja | nee

b Klopt de volgorde van de foto’s bij je verhaal? ja | nee
c Staat het antwoord op de volgende vragen in je
foto

foto

schrijfplan?
– Over wie gaat het? ja | nee
– Waar is het? ja | nee
– Wat gebeurt er? ja | nee
– Hoe loopt het af? ja | nee

GA VERDER
Wat ga je doen?
foto

woordenschat oefenen op bladzijde 136 en 137
woordenschat oefenen op de computer
spelen met taal op bladzijde 139

d Schrijf het kort op.

zich afspelen – Plaatsvinden, gebeuren.
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het schrijfplan – Het ontwerp van je verhaal. In je
schrijfplan staat wat je wilt opschrijven.

de hoofdpersoon – De belangrijkste persoon in
het verhaal.
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