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Les 1: Ik vond een keer……
Werkblad 1

Opdracht 1 (werk alleen)

 Lees het verhaal van Anne:

Een keer speelde ik met Lisa buiten in de struiken. Het was vlakbij ons huis. We waren verstoppertje
aan het spelen. Opeens schrok ik. Daar lag iets roods met bruins op de grond. Ik durfde niet te kijken,
maar ik deed het toch. Ik gilde heel hard. Lisa stond vlak naast me. Ze schrok meer van mijn gil dan
van het roodborstje.
Anne
 Lees het verhaal nog een keer. Er zijn nu dingen weggelaten:

Een keer speelde ik met Lisa buiten. Het was bij ons huis. We waren verstoppertje aan het spelen.
Opeens schrok ik. Daar lag iets roods met bruins. Ik durfde niet te kijken, maar ik deed het toch. Ik
gilde heel hard. Lisa stond naast me. Ze schrok meer van mijn gil dan van het roodborstje.

Anne
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Werkblad 2

Opdracht 2 (werk samen)

 Zoek samen een zin in het eerste verhaal waarin plaatswoorden staan. Schrijf de zin op:

1. …………………………………………………………………………………………………………..

 Zoek nu in het tweede verhaal dezelfde zin. Schrijf de zin op:

2. ……………………………………………………………………………………………………………

 Bij welk verhaal kon je wat er gebeurde het beste voor je zien? Waarom?

 Schrijf jullie antwoord op:

Wij vinden het ……………………verhaal het duidelijkste omdat: …………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………..
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Werkblad 3

Opdracht 3 (werk samen)

 Lees het volgende:

Er zijn een heleboel plaatswoorden:

Bijvoorbeeld: hier, daar, nergens, ergens, links, rechts, rondom, ginds, in, op, onder, boven, naast,
voor, achter, tussen, bij, vlakbij…..
Ook namen van dingen kunnen plaatswoorden zijn: in de kamer, bij de bushalte, op mijn hoofd……

 Bedenk samen plaatswoorden die precies aangeven waar iets gebeurt. Doe dat zo:

Vraag:
Antwoord:

waar zit jij nu?
vlakbij de deur

 Bedenk nu samen andere voorbeelden. Schrijf ze hier op:

Vraag ………………………………Antwoord……………………………………………

Vraag……………………………….Antwoord…………………………………………...

Vraag………………………………..Antwoord…………………………………………
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Werkblad 4

Opdracht 4 (werk eerst samen, dan alleen)

 Vertel elkaar welke dingen je gevonden hebt. Kies een ding om over te schrijven.
 Schrijf hier je verhaal (werk alleen). Let goed op de plaatswoorden:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..........

…………………………………………………………………………………………………...
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Les 2: Ik vond een keer………
Werkblad 5

Opdracht 5 (werk samen)

 Ga over jullie verhalen praten. Doe dat zo:

1. Lees het verhaal van je maatje (je maatje leest mee)
2. Vertel wat je leuk vindt aan het verhaal
3. Zoek samen de plaatswoorden op in het verhaal en zet er een kringel om
4. Geef je maatje tips over hoe de plaatswoorden preciezer kunnen

Doe dit om de beurt! Schrijf de tips die je krijgt bij je verhaal op (werkblad 4)
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Werkblad 6

Opdracht 6 (werk alleen)

 Verander je tekst met de tips die je hebt gekregen

 Schrijf hier je verhaal met de veranderingen. Let goed op de plaatswoorden:

………………………………………………………………………

………………………………………………………………….......

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

………………………………………………………………………..



Maak je verhaal mooi (tekening, illustratie)
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