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Waarover gaan de lessen
Je schrijft een verslag van een onderzoekje naar de overeenkomsten en verschillen tussen jezelf en
een dier dat je kiest.
De teksten worden gepubliceerd in het klassenboek "Het beest in mij", dat wordt gelezen door
leerlingen uit groep 6.

In deze lessen leer je:


welke woorden je kunt gebruiken om jezelf en een dier heel precies te beschrijven
(erbijwoorden)



welke woorden je kunt gebruiken om vergelijkingen te maken tussen jezelf en een dier
(vergelijkingswoorden)
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Les 5 Het dier waar ik op lijk
Voor het schrijven: oefenen met erbij- en vergelijkingswoorden

Je kunt jezelf en een dier beschrijven door eigenschappen van jou en het dier heel precies te
benoemen met erbijwoorden. En je kunt jezelf en een dier beschrijven door eigenschappen van jou en
het dier precies met elkaar te vergelijken met vergelijkingswoorden.

 Lees hieronder hoe Sabrina zichzelf vergelijkt met een stokstaartje:

Het stokstaartje en ik
Ik vergelijk mezelf met een ongerust stokstaartje. Ik ben ook vaak ongerust, net zoals zij. Stokstaartjes
zijn gezellige dieren. Ze staan vaak met zijn allen op de uitkijk op een hoge heuvel. Ik denk dat mijn
vriendinnen en ik ook zo gezellig zijn. We staan vaak met zijn vieren samen, meestal bij de kapotte
schommel. Daar staan we hoog, zodat we goed kunnen zien wat er verderop gebeurt. Maar de
stokstaartjes kunnen wel verder zien dan wij. Hun gehoor is ook scherper. Met hun spitse, kleine oren
vangen ze ieder geluidje op. Ze rennen heel snel weg
als ze iets niet vertrouwen. Maar ik ren nooit zo bang
weg, zoals de stokstaartjes, ook al ben ik soms net zo
bang. Daarom vind ik dat ik wel op een stokstaartje
lijk.
Sabrina, groep 6

Opdracht 1 (werk alleen)

 Sabrina heeft erbijwoorden gebruikt om een stokstaartje en zichzelf heel precies te
beschrijven. Met deze woorden zegt ze extra dingen over het dier en zichzelf. Zet een streep
onder de erbijwoorden:
Ik vergelijk mezelf met een ongerust stokstaartje. Ik ben ook vaak ongerust, net zoals zij. Stokstaartjes
zijn gezellige dieren. Ze staan vaak met zijn allen op de uitkijk op een hoge heuvel. Ik denk dat mijn
vriendinnen en ik ook zo gezellig zijn.
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Opdracht 2 (werk samen)

 Vergelijk met je maatje wat jullie aangestreept hebben en bespreek de verschillen:



Leg elkaar uit waarom je iets wel of niet aangestreept hebt.

Opdracht 3 (werk alleen)

 Lees in de tekst goed welke overeenkomsten en verschillen Sabrina tussen zichzelf (en
haar vriendinnen) en een stokstaartje beschrijft.

 Kruis hieronder minimaal drie dingen aan die Sabrina vergelijkt met zichzelf:

stokstaartjes

overeenkomst

verschil

ongerust

goed kijken

gezellig met zijn allen

op een hoge plek

goed horen

bang wegrennen

 Onderstreep in de tekst waar deze overeenkomsten en verschillen staan (pagina 3).
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Voor het schrijven: jouw tekst voorbereiden

Je gaat een verslag schrijven van een vergelijking tussen jou en een dier dat je zelf mag kiezen. Je
gaat eerst het schrijven voorbereiden. Hiervoor moet je de schrijfopdracht weten.

 Lees de schrijfopdracht:

Schrijf een verslag waarin je de overeenkomsten en verschillen tussen jezelf en een dier vergelijkt en
heel precies beschrijft. Voor het verslag ga je informatie verzamelen.
Gebruik erbijwoorden (met één woord en meer woorden) om extra informatie te geven over jezelf en
het dier. Gebruik vergelijkingswoorden (met één woord en meer woorden) om de overeenkomsten
en verschillen goed te beschrijven. Zorg ervoor dat je tekst goed te begrijpen is voor je klasgenoten.
Je tekst komt in het klassenboek "Het beest in mij".
Je tekst is ongeveer even lang als de voorbeeldtekst.

Opdracht 4 (werk alleen)

 Bedenk een dier waar jij jezelf mee wilt vergelijken (overeenkomsten en verschillen).
 Zoek informatie op over dit dier en maak aantekeningen in de woordspin op
de volgende bladzijde:


Schrijf in het midden van de woordspin met welk dier jij je gaat vergelijken.



Schrijf dingen op die jij hetzelfde of anders hebt dan het dier.



Als het nodig is mag je zelf meer lijnen trekken.
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 Woordspin opdracht 4

6

Opdracht 5 (werk samen)

 Bespreek met je maatje wat jullie gevonden hebben. Geef elkaar tips als je meer ideeën hebt
voor wat je maatje hetzelfde en anders heeft dan het dier.

Opdracht 6 (werk alleen)

Sabrina heeft als titel voor haar tekst: "Het stokstaartje en ik" . Je kunt een titel leuker maken met een
erbijwoord zoals "Het ongeruste stokstaartje en ik".

 Verzin een titel voor jouw tekst en gebruik een erbijwoord voor jouw dier.

…………………………………………………………………………………………………

Tijdens het schrijven

Opdracht 7 (werk alleen)

 Schrijf je tekst over het dier van je keuze:


Gebruik de aantekeningen uit je woordspin.



Schrijf in je beginzin waarom je jezelf met dit dier vergelijkt.



Maak in je eindzin duidelijk of je veel op dat dier lijkt.

Opdracht 8 De tekst bewaren en printen (werk alleen)
 Sla je tekst op met je naam+les5versie1.
 Print je tekst en schrijf je naamles5+versie1 erop.
 Bewaar je tekst!
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Les 6 Het dier waar ik op lijk
Na het schrijven: je tekst bespreken en veranderen

Opdracht 1 (werk alleen)

 Lees je tekst nog eens goed door en vraag je af of je voor je klasgenoten duidelijk maakt:


met welk dier je jezelf vergelijkt



wat de overeenkomsten zijn



wat de verschillen zijn

 Let ook op:


Heb je erbijwoorden (met één en met meer woorden) gebruikt om extra informatie te geven?



Heb je vergelijkingswoorden gebruikt (met één en meer woorden) om jezelf en het dier heel
precies te beschrijven?

 Maak aantekeningen in je tekst waar je iets wilt veranderen om de vergelijking duidelijker te
maken.
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Opdracht 2 (werk samen)

 Bespreek jullie teksten om de beurt. Doe dat zo:
1. Lees de tekst van je klasgenoot.
2. Vertel wat je leuk vindt aan de tekst.
3. Vraag wat de schrijver wil veranderen om de tekst beter te maken.
4. Vertel of je het eens bent met wat beter kan. Leg uit waarom.
5. Geef de schrijver tips hoe de beschrijving van overeenkomsten en verschillen tussen jou en je
dier beter kan (gebruik van erbijwoorden en vergelijkingswoorden met één woord of meer).
6. Kijk of je nog andere plaatsen ziet waar de beschrijving van overeenkomsten en verschillen
tussen jou en je dier duidelijker kan.
 Maak aantekeningen in je tekst van wat je nu nog meer wilt gaan veranderen.

Opdracht 3 (werk alleen)

 Verander je tekst.
 Open je eerste versie (naam_les5versie1).
 Klik op opslaan als en sla je tekst op met je naam+les6versie2 (als je nu dingen verandert en
opslaat, is versie 1 ook nog bewaard als naam+les5versie1).


Gebruik de aantekeningen bij je tekst.



Let op de erbijwoorden en vergelijkingswoorden.

Opdracht 4 Je tekst bewaren en printen (werk alleen)
 Klik op opslaan (niet: opslaan als, dat heb je al gedaan bij opdracht 3).
 Print de tekst en schrijf je naam+les6versie2 erop.
 Bewaar je tekst!
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