Tussen de regels D • blok 6 • antwoorden les 6

V
O
O
R

T
IJ
D
E
N
S

Leesvragen

Holi Phagua

Carnaval in Venetië!

Uitnodigproblemen

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

titel, illustratie, inleiding, 3 alinea’s, geen alineakopjes

titel, illustratie, 3 alinea’s, geen alineakopjes

titel, illustratie, inleiding, 2 alinea’s, geen alineakopjes

Waar vind je deze tekst?

op internet

op een ansichtkaart

in een informatieboek

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

weettekst

verslagtekst

meningtekst

Wat weet ik al?

vb Holi Phagua: feest, India, lente

vb Venetië: Italië, water, gondels

vb uitnodigen: feestje, brief, kaart, e-mail, datum, tijd

Stel een vraag.

vb Wat voor feest is Holi Phagua?

vb Hoe ziet het carnaval in Venetië eruit?

vb Hoe maak je een uitnodigingskaart?

Kan ik voorspellen?

vb Holi Phagua is een godsdienstig lentefeest.

vb In Venetië wordt carnaval op het water gevierd.

vb Je kunt op veel verschillende manieren kinderen
uitnodigen voor een feestje.

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

lenteviering = viering om het begin van de lente te vieren
(woord in stukjes)
symbool = teken*
ceremonie = plechtigheid*
stekje = takje van een plant waaruit een nieuwe plant
groeit*
pandit = hindoepriester (betekenis in tekst)
incarnatie = belichaming, het lichaam hebben van...*
* (betekenis niet in tekst)

gondel = spits toelopende, ronde boot*
uiteinde = laatste stuk*
* (betekenis niet in tekst)

wikken en wegen = nadenken*
hartsvriendin = beste vriendin (woord in stukjes)
omzeilen = vermijden*
* (betekenis niet in tekst)

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

daarna (r. 29) = als het stekje van de Ricinusboom wordt
geplant
Daar (r. 49) = de verbrandingsplaats
daarop (r. 53) = het opsmeren van de as op het voorhoofd
daarop (r. 57) = het verschonend bad en het aantrekken van
witte kleren
Het (r. 59) = het bestrooien met gekleurd poeder
zijn / hij / hem (r. 62, 63, 65) = Krishna
dezen (r. 65) = herderinnen

Daarmee (r. 11) = jurk met lang uiteinde
Ze (r. 11) vrouwen
ze (r. 13) = kinderen
Die (r. 15) = maskers
die (r. 16) = ogen
ze (r. 18) = mensen
ze (r. 21) = mensen van Venetië
ze (r. 24) = ouders

Ze / hun (r. 1, 2, 19, 21 , 22) = kinderen
dat (r. 2) = het uitnodigen van kinderen
dat (r. 10) = het uitnodigen van je beste vriend of vriendin
die / daar (r. 11, 12) = kinderen
hem (r. 18) = die ene jongen
het (r. 24) = feest dat meer kost
er (r. 25) = het feest
daar (r. 27) = het krijgen van cadeautjes

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

geen verbindingswoorden

Want de meeste straten hier zijn van water.
Maar je raadt nooit...
Maar het meest opvallende zijn de maskers.
Maar het hoort zo, zeggen ze.

Maar gaat dat altijd goed?
Maar een stukje verder op het namenlijstje...
Want nodig je alle kinderen uit die...
...ook als je daar nooit meer mee speelt?
...maar bang bent dat op jouw feestje...
Maar het heeft grote voordelen.

Begrijp ik alles?

navragen

navragen

navragen

Wat kan ik vragen?
- W&H-vragen

vb Hoe bepaalt de pandit het tijdstip van de grote brand?
Antw: door na te gaan hoe laat het volle maan is.

vb Hoe bewegen de carnavalsvierders zich door de stad?
Antw: in gondels.

vb Hoe bepaal je wie op jouw feestje mogen komen?
Antw: door bijvoorbeeld na te gaan met wie je de laatste
maand hebt gespeeld.

Kan ik doordenken?

vb Daar smeert de pandit op ieders voorhoofd wat as. DUS
dat is de as van de brand van de vorige avond.

vb Zelfs oudere mensen hebben vreemde kleren aan. DUS
ook oude mensen doen mee aan het carnaval.

vb Je kunt er in de klas gewoon over praten. DUS als je
maar een beperkt aantal kinderen uitnodigt, kun je in de
klas niet over je verjaardagsfeestje praten zonder gedoe te
krijgen.

Wat voor tekst is het?

weettekst

verslagtekst

meningtekst

onderwerp: Holi Phagua
woorden: lente, feest, brand, as
zin: Holi Phagua is een lentefeest waarbij ‘s avonds hout
wordt verbrand en de volgende ochtend as op je voorhoofd
wordt gesmeerd.

onderwerp: carnaval in Venetië
woorden: water, gondel, verklede mensen, masker
zin: Tijdens het carnaval in Venetië zijn alle mensen
verkleed en dragen ze maskers.

onderwerp: uitnodigen
woorden: kinderfeestje, uitnodigen, problemen, wie wel en
wie niet?
zin: Vaak is het lastig om te bepalen wie je voor je
kinderfeestje wel en niet uitnodigt.

Wat vind ik?

vb Mij lijkt Holi Phagua een leuk feest om mee te maken.

vb Carnaval in Venetië lijkt me hartstikke leuk!.

vb Ik vind dat je alleen je beste vrienden of vriendinnen uit
moet nodigen.

Herken ik dat?
Weet ik nu meer?

vb Ik weet nu dat Holi Phagua een feest is dat bij de
Hindoestaanse godsdienst hoort.

vb In ons dorp viert ook iedereen carnaval, maar lang niet
iedereen draagt een masker. In Venetië dus wel.

vb Ik heb ook wel eens voorgesteld om de hele klas uit te
nodigen, maar mijn ouders vonden dat toch geen goed
idee.

Hoe verloopt het verhaal?
- hoofdpersoon
- plan of probleem
- verloop verhaal
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Waarover gaat de
tekst?
- onderwerp
- v ier woorden over
onderwerp
- z in over het
onderwerp
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