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Handleiding

2.

Daarna gaan ze er een tekening bij maken van een
groene en schone stad.

3.

Bespreek de opdracht na: Hoe zijn de tekens
geworden? Was het moeilijk om het precies na te

Deze opdrachten van Nieuwsbegrip horen bij de

maken? Hoe ziet een groene en schone stad er

openingstekst van samsam Junior nr. 1 (januari 2017):

volgens jou uit?

Wonen in een miljoenenstad (p. 5-7). De opdrachten zijn een
aanvulling op de reguliere lessen van Nieuwsbegrip. Kopieer
de opdrachten op pagina 2-4 van de lesbrief en deel ze uit.
•

Strategie: Vragen stellen.

•

Sleutelschema opdracht 2: Zintuigenschema.

•

Opdracht 4: Het woord ‘stad’ in het Chinees schrijven en

3.

Xiamen

een tekening maken.

4.

Aaron

5.

Een/De actie

6.

Beijing

7.

mondkapje op

8.

Elektrische bussen en taxi’s

9.

Aarons moeder

1.

A. de beweging van het water in een zee of een

Tekst lezen en verwijswoorden
begrijpen (klas en drietallen)
1.

Laat de leerlingen de inhoud van de tekst voorspellen op
basis van de titel, de kopjes en de plaatjes. Bespreek
daarbij ook wat een miljoenenstad is (een stad waar heel
veel mensen wonen). Waar zal de tekst over gaan? Wat
zal er in de tekst over het onderwerp verteld worden?
Houd het voorspellen kort.

2.

Bespreek gezamenlijk de uitleg.

3.

Laat de leerlingen vervolgens in drietallen de tekst actief
lezen. Tijdens het lezen onderstrepen ze tien
verwijswoorden die ze tegenkomen.

4.

rivier
2.

stofjes in de lucht die heel ongezond zijn; ze
komen bijvoorbeeld uit auto’s en fabrieken

3.

omdat die minder vieze gassen uitstoten dan auto’s
die op benzine rijden (en dus ‘gezonder’ zijn)

Doe vraag 3 samen met de leerlingen. Laat de leerlingen
in drietallen de overige vragen maken en de tip lezen

5.

Bespreek de antwoorden klassikaal.

Een zintuigenschema maken
(drietallen en klas)
De leerlingen vullen het zintuigenschema in. Daarvoor
moeten ze zich goed voorstellen wat ze beleven als ze in een
vervuilde stad lopen en als ze in een groene, schone stad
lopen. Dat kan bijvoorbeeld door alle leerlingen tegelijk enige
tijd de ogen te laten sluiten om het zich voor te stellen.

Vragen over de tekst
beantwoorden (groepjes en klas)
1.

De leerlingen beantwoorden de vragen in groepen.

2.

Bespreek de opdracht klassikaal na.

Het woord ‘stad’ in het Chinees
schrijven (groepjes en klas)
1.

Laat de leerlingen het teken (karakter) leerlingen van
het woord ‘stad’ bekijken. Ze mogen het namaken met
potlood, stift of verf.
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