Les 6Ð Ik kan de verhaallijn van het verhaal aangeven.

Api heeft een boek over een dino.
Das las het al drie keer voor,
maar Api wil het nog eens horen.
Straks, zegt Das.
Eerst moet ik in de tuin aan het werk.
Help je mee?
We moeten nog onkruid wieden.
Daar heeft Api geen zin in.
Hij gaat stenen zoeken.

1Ð
Wat betekent
wieden? Kruis aan.
Onder een struik ligt een gladde ronde steen.

❏Ð onkruid wegdoen
❏Ð onkruid zaaien

Api raapt hem op en bekijkt hem goed.

❏Ð onkruid planten

Het lijkt wel een ei van een dino!
Hij heeft er een plaatje van gezien in zijn boek.
Das, kijk eens! roept hij.
Ik heb een ei van een dino gevonden!

2Ð
Heeft Api echt een ei
van een dino gevonden?
Bespreek samen.

Das lacht, maar zegt niets.
Hij gaat naar de keuken.
Api pakt de grote schop
en steekt hem diep in de grond.
Misschien vindt hij wel een bot van een dino …
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3Ð
Heeft Api echt de kop
van een dino gevonden?
Bespreek samen.

Api graaft. En ja hoor, wat is dat?
Hij wrijft de aarde eraf.
Hij ziet een bek en gaten voor de ogen.

Kijk nou eens, zegt hij tegen Hondje. De kop van een dino!
Api steekt de schop dieper in de grond.
Hij wil nog meer botten opgraven,
en dan de dino als een puzzel in elkaar zetten.
Plots stuit hij ergens op. Het is dun en lang.
Zijn poot, fluistert Api.
De poot zit vast in de grond.
Er zit iets aan. Api graaft verder.
Zou de poot vastzitten met … een klauw?
Het is moeilijk om het bot los te krijgen.
Api rukt en trekt … Hij merkt niet dat Das eraan komt.
Api, wat heb je nou gedaan? roept Das boos.
Wat een puinhoop!
Api tuimelt van schrik omver en … het bot schiet los.

4Ð
Wat betekent
puinhoop? Kruis het
juiste antwoord aan.
❏Ðkledij
❏Ðzonneschijn
❏Ðrommel

Het gezicht van Das klaart op als hij ziet wat Api in zijn handen heeft.
Waar heb je die gevonden? roept hij. Daar zoek ik al weken naar.
Prachtig he, zegt Api trots. De poot van een dino.
Van een dino? vraagt Das. Api knikt.
Onder de bieten en de radijzen ligt een dino.
Ik weet alleen nog niet wat voor dino het was.
naar Api vindt een dino, Tineke van der Stelt, Leopold

de klauwÐ
scherpe, kromme poot van een dier
de puinhoopÐ rommel, een warboel
stuitenÐbotsen
tuimelenÐvallen
wiedenÐ
onkruid wegdoen
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5Ð
Heeft Api echt een poot
van een dino gevonden?
Bespreek samen.

6Ð Over wie gaat het verhaal? Noteer.
__________________________________________________________________

7ÐGeef de prenten een cijfer van 1 tot 3.
Wat kwam eerst (1)? Wat daarna (2)? En wat laatst (3)?

8Ð Hoe ziet de dino eruit volgens jou? Bespreek samen.
9ÐBen jij een speurneus? Waarnaar wil jij graag op zoek?
Bespreek samen.
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Les 6 en 7• Ik kan voorspellen waarover een verhaal zal gaan.

Rode reuzenkangoeroe
De zwangerschap van een kangoeroe duurt 33 dagen. Wanneer een
jong geboren wordt, vindt het vanzelf zijn weg naar de buidel. Daar
ontwikkelt het verder. Een kangoeroe kan een jong hebben dat groot
genoeg is om de buidel te verlaten terwijl een
tweede jong in de buidel groeit en de derde
wacht om geboren te worden.

1

• elk dier uit de vorige
W
leesles heeft ook
een buidel?

_____________________

2

De tepels van de moeder
produceren verschillende
soorten melk om aan de
behoeften van alle joeys
te voldoen. Na een jaar
beginnen ze gras te eten.

Wat is een joey?

________________________________________________
Een joey zit lang in de buidel van zijn moeder. Na 190 dagen komt hij voor de eerste
keer naar buiten, maar hij keert terug om sterker te worden. Hij krijgt een vacht zodat
hij buiten de buidel kan leven.
uit Super Nature, Derek Harvey, Dorling Kindersley, 2013

RODE
REUZENKANGOEROE

grootte •

leefgebied•
menu•

© Getty Images
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100 tot 140 centimeter

Australië
planten

Stokstaartje
Stokstaartjes zijn erg lief voor elkaar. Bijna alle stokstaartouders
zorgen voor de stokstaartjongen. En ook stokstaartbroertjes zorgen
voor hun stokstaartzusjes.
Stokstaartjes helpen elkaar, of ze nu familie zijn of niet. Lief!
Om de beurt staan ze op de uitkijk om elkaar te waarschuwen voor
vijanden. Ook lief! Stokstaartvrouwtjes geven melk aan de jonkies
van hun vrienden, ook al hebben ze zelf geen kinderen. Dat is meer
dan lief!’

15•

Vul aan.

Jonkies zijn _______________________________.
Stokstaartjongens geven rondrennende stokstaartkleuters een heerlijk hapje van hun
pas gevangen schorpioen. Liefst!
uit Bibi’s bijzondere beestenboek, Bibi Dumon Tak, Querido, 2006

STOKSTAARTJE
grootte •
leefgebied•
menu•

16•

25 tot 35 centimeter

Zuid-Afrika

slakken, spinnen en insec
ten,
knaagdieren en eieren va
n
vogels

Waarom is deze tekst anders dan de andere teksten?

____________________________________________________________
____________________________________________________________

definitief•
voor altijd, voorgoed
eigenaardig•
vreemd, niet alledaags
kieperen•
gooien, smijten
onschuldig•
zonder besef van goed en kwaad
produceren•aanmaken
uitpuilen•
bol naar buiten uitsteken
zogen•
met moedermelk voeden
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17 •Vul de tabel aan met de namen van de dieren.
Wie zorgt voor de kinderen?
moeder

vader

(ook) anderen

niemand

Hoe worden de dieren geboren?
in een ei

levend geboren en gezoogd

18 •Wil je nog meer te weten komen over de dieren? Maak goede vragen en
•

schrijf ze op een kleefbriefje. Kleef het bij het dier en zoek de informatie op.

19 •Noteer jouw top 5 van vreemde dieren.
1
_________________

2

3

_________________

_________________

4

5

_________________

_________________

Les 6 en 7

27

Les 3`Ik begrijp het doel van een artikel en kan de boodschap
eruit halen.

1`
Het doel van een artikel is informeren.
Vul de kenmerken van een artikel in.
ONTSPANNENDE

JOURNALIST

HOOFDZAKEN

FEITEN

INFORMATIEVE

MENINGEN

DICHTER

DETAILS

OBJECTIEF

WAARHEID

SUBJECTIEF

FANTASIE

Een artikel is een _______________________ tekst. Een ________________________ schrijft
artikels om de lezer op de hoogte te brengen van actuele ________________________.
Hij selecteert de ________________________ van het nieuws.
Dit nieuws moet ________________________ zijn.
Toch kunnen mensen ook hun ________________________ kwijt in een artikel.

2`
Lees de titels en bekijk de foto’s van de artikels op pagina 6 en 8.
Waarover gaan deze artikels? Schrijf dit in het midden.
Wat weet je er al over? Noteer sleutelwoorden in het woordenweb.

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_______________________________
_______________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________
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10` `Lees het artikel en beantwoord de vragen tussen de tekst.

2

Panda’s voor Pairi Daiza: ‘Duur, maar niet riskant’
21/02/2014
Twee reuzenpanda’s voor vijftien jaar lenen van China is een dure operatie, maar niet
risicovol. Dat zegt Eric Domb, de directeur van het dierenpark Pairi Daiza. Toch zijn
er ook stemmen die minder positief klinken. Niet iedereen verwelkomt de panda’s met
open armen.
investering op korte termijn. De moeilijkheid
zal erin bestaan om in de toekomst het
11` Ik denk na. Wie zou er minder blij zijn
nieuw aangetrokken publiek te kunnen
met de komst van de schattige dieren?
behouden.’
___________________________________`
___________________________________

Domb is momenteel in China om de reis
van de panda’s naar België te begeleiden.
Domb is in de wolken. Al kosten de panda’s
de dierentuin tien miljoen euro. Enkele
trouwe bezoekers vrezen dan ook dat de
bezoekers zullen moeten opdraaien voor
de extra kosten. ‘Wij hebben vier kinderen
en gaan tijdens de vakantie graag eens op
uitstap. Ik vrees dat de tickets voor Pairi
Daiza duurder zullen worden. Dat is jammer,
want ook zonder panda’s kwamen we hier
graag. Het zou kunnen dat we juist door de
komst van het Chinese pandakoppel niet
meer kunnen komen. Dat zou jammer zijn’,
vertelt Micheline Happaerts (42) uit Gent.
Domb laat de kritiek niet aan zijn hart
komen. Hij gelooft dat de komst van
de panda’s voor iedereen een goede
zaak is. De prijs van de tickets
zal
slechts
lichtjes
verhoogd
worden.
Het bezoekersaantal zal vermoedelijk nog
verhogen, juist door de blijde intrede van de
panda’s. ‘De panda’s zijn een rendabele
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Een andere kritische stem komt uit
Antwerpse hoek. De Antwerpse Zoo had
immers ook graag panda’s willen ontvangen.
Panda’s zijn wereldwijde publiekstrekkers
voor dierentuinen. ‘Het lijkt erop dat er
voorkeur werd gegeven aan Pairi Daiza’.
Het toeval wil dat Pairi Daiza gelegen is in
de geboortestreek van eerste minister Di
Rupo. Het dierenpark Pairi Daiza benadrukt
dat zijn pandateam dag en nacht in de weer
is geweest om de panda’s binnen te halen
zonder extra hulp. Het is goed mogelijk dat
Pairi Daiza de Antwerpse Zoo van de troon
stoot als populairste dierentuin van België.
Knack

12` Er zijn voor- en tegenstanders van de
komst van de panda’s naar Pairi Daiza.
Onderstreep een argument voor met
groen en een argument tegen met rood.

13` D
` uid het antwoord op de vraagwoorden aan in de tekst.
Gebruik de kleur van het vraagwoord.

Waarom?

Wie?

Wat?

Wanneer?

Waar
?

14` W
` aarom heeft de journalist dit artikel geschreven?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

15` S
` chrijf op waarover het artikel gaat.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

16` K
` ruis aan. Dit artikel bevat ...
q enkel feiten.`
q enkel meningen.
q feiten en meningen.
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