week 48 –24 november 2014 – Opdrachten niveau A,
les 1 en 2

Les 1: Een verzorgingskaart maken voor je huisdier
Voorbereiden: hoe moet je je dier verzorgen?
De Nieuwsbegriples gaat over vogelgriep. De vogels moet je nu goed verzorgen. Anders
worden ze ziek. Eigenlijk geldt dat voor alle huisdieren ook.
Werk samen in een groepje. Kies een huisdier. Bespreek samen hoe je dat huisdier moet
verzorgen. Maak aantekeningen.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Schrijfopdracht: wat ga je schrijven en voor wie?
In deze les gaan we een verzorgingskaart maken. Op die kaart staat precies hoe je het
dier moet verzorgen. Dat is handig als je bijvoorbeeld op vakantie bent. Dan verzorgt de
buurvrouw, of iemand anders je huisdier. Met een verzorgingskaart weet hij of zij precies
hoe het moet.
In de les over samenwerken heb je ook instructies geschreven. Wat heb je toen geleerd?
Waar moet je op letten als je een verzorgingskaart gaat schrijven?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Hoe schrijf je een verzorgingskaart?
Je juf of meester doet voor hoe je het schrijven van instructies aanpakt. Luister en kijk
wat hij of zij doet.
1. Wat is de KLUNS-strategie? Schrijf op wat de afkortingen betekenen.
KLU ___________________________________________________________________
N

____________________________________________________________________

S

____________________________________________________________________
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Voorbereiden: je aantekeningen ordenen met de strategie
In opdracht 1 heb je samen besproken hoe je een dier verzorgt. Kijk met elkaar nog eens
naar je aantekeningen. Heb je genoeg opgeschreven om de verzorgingskaart te maken?
Maak voor een klus een lijstje in het schema hieronder.
2. KLUs :
-

Om welk dier gaat het?

-

Wat moet de verzorger doen?

-

Hoe vaak moet dat?

-

Wanneer moet dat?

3. Nodig:
-

Wat heb je voor elke klus nodig?

-

Waar kan de verzorger dat vinden?

4. Stappen:
Hoe moet de verzorger elke klus precies doen? Wat moet eerst, wat daarna?

Dier:
Klus :
Hoe vaak?
Wanneer?
Nodig:
Waar staat dat?
Stappen:
-
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De eerste versie van de tekst schrijven.
Schrijf nu de eerste versie van de tekst op een apart vel.
Als je op de computer gewerkt hebt: sla je stukje op.
Print je stukje ook uit voor opdracht 6
In les 2 ga je verder met je instructietekst.

De tekst laten lezen aan de verzorger
Neem je tekst mee naar huis. Wie gaat jouw dier verzorgen als jij er niet bent?
1. Laat je tekst aan hem of haar lezen. Begrijpt hij of zij precies wat hij moet doen?
2. Wat is nog niet duidelijk? Schrijf dat er nog bij.
3. Maak aantekeningen over hoe de tekst nog beter kan.
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Les 2: Een verzorgingskaart maken voor je huisdier

Wat vonden de verzorgers van de teksten?
In de vorige les heb je instructies geschreven over de verzorging van je huisdier. Die
heb je laten lezen aan iemand anders. Bespreek met de groep:
-

konden ze alles begrijpen?

-

wist de verzorger precies hoe hij of zij het dier moet verzorgen?

-

welke vragen had hij of zij nog?

-

hoe zou de tekst nog beter kunnen?

De teksten verbeteren
Werk samen met je schrijfmaatje. Help elkaar om jullie teksten nog beter te
maken. Gebruik de checklist hieronder.

Checklist instructies: Hoe kan het nog beter?
- Is duidelijk om welk dier het gaat?
- Welke klussen ontbreken nog?
- Is het duidelijk wanneer dat moet?
- Heb je alles opgeschreven wat je nodig hebt? Bij alle klussen?
- Wat ontbreekt er nog?
- Weet de verzorger waar alles staat?
- Hoe kun je dat beter uitleggen?
- Weet de verzorger hoe hij alles moet doen?
- Welke stappen zijn nog onduidelijk?
- Hoe kun je het nog beter opschrijven?
- Staan alle stappen in de goede volgorde?
- Hoe kan dat nog beter?
Taal:
- Welke zinnen lopen nog niet goed?
- Hoe kan dat beter?
- Welke woorden zijn nog niet goed gekozen?
- Wat is een beter woord?
- Zijn alle woorden goed geschreven?
- Hebben alle zinnen een hoofdletter en een punt?
- Verbeter de fouten.
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De verzorgingskaart afmaken
Maak nu de verzorgingskaart helemaal af. Maak er plaatjes bij om het nog duidelijker
te maken.

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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