Taalpakket begrijpend lezen

Naam:______________________

1: Bekijk de tekst zonder hem te lezen.
Kleur de titel van de tekst geel.
Kleur de kopjes van de tekst groen.
Hoeveel alinea’s heeft de tekst? ______
Hoeveel regels heeft de tekst? ______

Welk soort tekst is dit? _____________________

Je ziet dat de tekst verdeeld is in drie delen. Deel 1 heeft een geel kader.
Deel twee heeft een groen kader. Deel 3 heeft een blauw kader.
Hoe noemen we de drie delen van een tekst?
Deel 1: ______________________
Deel 2: ______________________
Deel 3: ______________________

Stap 2: Lees de tekst.
Stap 3: Beantwoord de vragen over de tekst.
De tekst is:
o Fictie
o Non-fictie
omdat de inhoud wel/niet verzonnen is (doorstreep het woord dat fout
is.)

Wie is de zender van de tekst? __________________
Wie is de ontvanger van de tekst?________________
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Zoek en markeer de antwoorden op onderstaande vragen in de
tekst. Kijk onder het juiste kopje.
Onder het kopje Online competitie
- Wat zijn de lockdown games?
- Waarom zijn ze bedacht?
Onder het kopje Dansen in je living
-In regel 14 staat: Er zijn nog meer acties. Welke acties zijn er nog meer?
Onder het kopje wc-papier
-Welke uitdaging kan je vinden op Instagram?
-Wat kan je vinden op Pinterest?
Onder het kopje Delen
-Waarom zijn sociale media nu heel belangrijk?
-Wat is heel belangrijk als je lang thuis moet zitten?

Beantwoord onderstaande vragen in duidelijke zinnen. Let op
hoofdletters, leestekens en de spellingsregels!

Wat doe jij als je jezelf verveelt thuis?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Wat is het “zotste” dat jij tijdens deze weken thuis al gedaan hebt?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Duid aan wat klopt. Vul aan.
Wil jij graag deelnemen aan de “lockdown games”?
o Ja
o Nee
Omdat ___________________________________________________
_________________________________________________________
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Woord- en zinsleer
Persoonsvorm
Kleur in onderstaande zinnen:
de persoonsvorm groen

Hij werkt voor het bedrijf Das Box in Gent.
Die uitdaging staat op Instagram.
Sociale media zijn niet enkel leuk.
Het coronavirus houdt ons thuis.
Is dat zo vervelend?

Woordsoorten
Kleur in onderstaande zinnen: de werkwoorden groen, de
zelfstandige naamwoorden geel, de lidwoorden blauw en de
bijvoeglijke naamwoorden rood. Niet elk woord moet je kleuren.
Het winnende gezin krijgt een prijs.
Filip Raes is een goede psycholoog. Hij helpt de mensen die dat vragen.
Ignace Glorieux bestudeert het normale en gekke gedrag van de mensen.
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Verwijswoorden
Naar wie of wat verwijzen de onderlijnde verwijswoorden?
Sociale media zijn niet enkel leuk. Ze brengen ons ook samen. “Het is
crisis. Dan zoeken mensen elkaar sneller op,” zegt socioloog Ignace
Glorieux. Hij bestudeert het gedrag van groepen mensen. “Ze willen hun
zorgen met elkaar delen. Maar nu mag dat niet.
Ze:__________________________________________________
Hij:__________________________________________________
Ze:__________________________________________________
Dat:_________________________________________________
Extra opdracht: woordzoeker
Deze opdracht is niet verplicht.
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