week 5 – 27 januari 2014 - Schrijfopdrachten
niveau A, les 1

Les 1: Een verklarende tekst schrijven
Wat ga je schrijven: een verklarende tekst
Luister naar je juf of meester.
Wat is de VOGELS-strategie? Schrijf op wat de letters betekenen.
V______________________________________________________________________
O______________________________________________________________________
GEL___________________________________________________________________
S______________________________________________________________________

Beschrijf verschijnsel, oorzaken en gevolgen
1. Bekijk het Nieuwsbegripfilmpje.
2. Bespreek met zijn tweeën: om welk verschijnsel gaat het in Oekraïne? Wat zijn de
oorzaken? Waarom wil de ene groep samenwerken met Europa? En de andere groep
met Rusland?
Als je dat handig vindt, schrijf je op wat je bespreekt.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Een schema invullen
1. Vul nu het schema in (de S van VOGELS).

Als je een verklarende tekst schrijft, is het handig eerst na te denken over
wat de oorzaken zijn van het verschijnsel. Een oorzaak laat zien hoe iets
komt.
Oorzaak

Verschijnsel

Gasboring

Aardbeving

Maak verbanden voor jezelf duidelijk in een schema.
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Gebruik de informatie die je bij opdracht 2 hebt opgeschreven.
Verschijnsel: Er is onrust in Oekraïne

Oorzaak 1: Waarom wil de ene
groep met Europa samenwerken?

Oorzaak 2: Waarom wil de andere
groep met Rusland samenwerken?

2. Bekijk het schema van je schrijfmaatje, je schrijfmaatje bekijkt het schema van jou.
Zie je iets dat je ook kunt gebruiken? Schrijf het dan in je eigen schema. Vertel
elkaar wat je overgenomen hebt.

Oorzaakwoorden schrijven
1. Schrijf hieronder één oorzaak en het verschijnsel.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2. Schrijf ze op de volgende bladzijde opnieuw op maar dan met oorzaakwoorden.
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Gebruik in een verklarende tekst oorzaakwoorden.
Voorbeelden van oorzaakwoorden zijn:
door
doordat
want
omdat
daardoor

de oorzaak is…
dat komt door…

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Je verklarende tekst schrijven
Schrijf nu je verklarende tekst over de onrust in Oekraïne. Gebruik hierbij het schema
van opdracht 3. Begin je tekst met het duidelijk beschrijven van het verschijnsel.
Daarna beschrijf je wat de oorzaken van het verschijnsel zijn.

Als je op de computer gewerkt hebt: sla je stukje op.
In les 2 ga je verder met je verklarende tekst.
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Les 2: Een verklarende tekst schrijven

Je verklarende tekst definitief maken
1. Maak je verklarende tekst helemaal af.
2. Is je tekst al af en heb je tijd over? Zoek dan plaatjes die je bij je tekst kunt zetten.
Zo wordt je verklarende tekst nóg duidelijker.

Luisteren naar elkaars teksten
Luister naar de teksten die worden voorgelezen. Als je wilt, mag je jouw verklarende
tekst ook voorlezen.

Terugkijken: het schrijven bespreken
Denk na en schrijf op.
1. Dit vond ik handig bij het schrijven: _______________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2. Dit vond ik lastig bij het schrijven: _______________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3. Dit is het belangrijkste dat ik heb geleerd: __________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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