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Leesvragen

Bruggen als visitekaartje

Wonen op Antarctica

Beroemde architectuur Djenné opgeknapt

Hoe ziet de tekst eruit?
- titel, illustratie, inleiding, aantal
alinea’s

titel, illustratie, inleiding, 4 alinea’s

titel, illustratie, inleiding, 4 alinea’s

titel, illustratie, inleiding, 3 alinea’s

Waar vind je deze tekst?

in een tijdschrift

in een dagboek

in een leesboek

Wat voor tekst is het?
- verhaaltekst, weettekst, doetekst,
meningtekst, verslagtekst,
actietekst

weettekst

weettekst

weettekst

Wat weet ik al?

vb bruggen: water, pilaren, hangbrug

vb poolhuis: zuidpool, ijs, sneeuw, koud, stoken

vb monument: bijzonder gebouw, architect

Waar ben je nieuwsgierig naar?

vb Hoe bouw je een brug?

vb Hoe bouw je een poolhuis?

vb Wat is Djenné voor een monument?

Kan ik voorspellen?

vb De bruggen van Haarlemmermeer zijn heel bijzonder.

vb In een poolhuis kun je veilig wonen.

vb Djenné ziet er net zo uit als vroeger.

Zie ik moeilijke woorden?
- betekenis wel / niet in de tekst;
- tegenstelling in de tekst;
- voorbeelden in de tekst
- woord in stukjes

streken neer = vestigden zich (betekenis niet in tekst)
maagdelijk wit = nog helemaal wit (betekenis niet in tekst)
tuien = kabels (betekenis in tekst)
pyloon = paal in de lucht (betekenis in tekst)

iglo = poolhuis (betekenis in tekst)
extreme = heel erge (betekenis niet in tekst)
ontwerp = bouwtekening (betekenis in tekst)
sneeuwscooter = scooter voor in de sneeuw (woord in stukjes verdelen)

monument = bijzonder gebouw (betekenis in tekst)
architectuur = werk van architecten (voorbeelden in tekst)
afgesloten = voorbij (betekenis niet in tekst)
restaureren = herstellen in de vroegere toestand (betekenis in tekst)

Zie ik verwijswoorden?
- persoonlijke voornaamwoorden
- bezittelijke voornaamwoorden
- die, dat, het, daar, er
- daarna, hiermee, daarover, enz.

je = iedereen die de bruggen ziet
hun (1e alinea) = bedrijven
zij / ze (1e alinea) = bruggen

je = Iedereen die in ene poolhuis woont
zij (1e alinea) = ruimtewetenschappers
dat (2e alinea) = koelsysteem in poolhuis
we (4e alinea) = de bewoners
hij (4e alinea) = Fritz Gampe

het (inl) = Djenné
dat (inl) = het verloren gaan van oude architectuur
dat (2e alinea) = het instorten van lemen huizen
ze (3e alinea) = huiseigenaren en de stad

Zie ik verbindingswoorden?
- maar, want, ook, toch, daarom,
omdat, zodat, nadat, hoewel,
bovendien, zelfs

Toch herken je op sommige plekken.
...maar het visitekaartje van de gemeente.
Daarom vroeg de gemeente...
Maar de pyloon is elke keer...
Maar de bruggen vallen op...

Maar in de zomer smelt een groot deel...
...maar schuiven over de grond.
...zodat het huis niet kopje onder gaat in de sneeuw.
Maar voor de rest hoef je in het poolhuis niet...
Toch wil de Duitse regering de woning in 2005...

Dus startte het museum samen met...
...maar huiseigenaren en de stad zijn...

Begrijp ik alles?

navragen

navragen

navragen

Wat kan ik vragen?
- Wie? Waar? Wanneer? Wat?
Waarom? Hoe?

vb Wat wordt bedoeld met het symbool van de stad?
Antw: Dat de bruggen bij de stad horen zoals de Eiffeltoren bij Parijs.

vb Kun je in de ruimte gebruik maken van zonne-energie?
Antw: In de ruimte schijnt overal de zon.

vb Waar zijn de bewoners naartoe getrokken?
Antw: Uit de stad.

Kan ik doordenken?

vb Niet iederen is ervan overtuigd dat het alle moeite en geld waard is
geweest. DUS er zijn ook tegenstanders.

vb Antarctica is dus de ideale plek om zo’n huis te testen. DUS op
Antarctica zijn extreme weersomstandigheden zoals in de ruimte.

vb Ze gaan daar nu zelf mee door. DUS ze willen het voortaan zelf
betalen.

Wat voor tekst is het?

verslagtekst / weettekst

weettekst

weettekst

Hoe verloopt
het verhaal?

In de Haarlemmermeer zijn bijzondere bruggen gebouwd die nu het
symbool van de gemeente zijn.

Een poolhuis is een huis dat extreme weersomstandigheden kan
weerstaan.

De lemen stad Djenné in Mali is gerestaureerd met hulp van het Museum
voor Volkenkunde in Leiden.

Wat vind ik?

-

-

-

Herken ik dat?
Weet ik nu meer?

vb Ik wist niet dat bruggen zo verschillend konden zijn.

vb Ik wist niet dat ze al bezig waren met het ontwerpen van huizen voor
andere planeten.

vb Ik wist niet dat er een lijst met werelderfgoed was.

Waarover gaat
de tekst?

Met andere ogen

Bruggen als visitekaartje

Wonen op Antarctica

Beroemde architectuur Djenné opgeknapt

Vragen stellen aan personen in
de tekst

vb Spaanse architect Santiago Calatrava:
- Hoeveel bruggen heeft u gebouwd?
- Hoe weet u dat een brug niet doorzakt?

vb ontwerper Fritz Gampe:
- Kun je van deze poolhuizen ook ﬂats maken?
- Is er speelruimte voor kinderen?

vb directeur Rijksmuseum voor Volkenkunde:
- Wie betaalt de restauraties?
- Helpen jullie nog meer steden?

Vragen stellen aan de schrijver

vb - Hebt u zelf alle bruggen gezien?
- Wat is de langste brug ter wereld?

vb - Hebt u zelf het poolhuis gezien?
- Zou u er zelf in willen wonen?

vb - Hoeveel mensen wonen er in Djenné?
- Bent u zelf in Djenné geweest?

Woorden openen

vb - Haarlemmermeer
- San Francisco
- New York
- Rotterdam

vb - Antarctica
- Noordpool
- planeten
- zonne-energie

vb - Mali
- Museum voor Volkenkunde
- werelderfgoed
- Afrika
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