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Dierenplezier of –leed!

2 Schaapvarken
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Bekijk de foto:

Uit het leven gegrepen!
Fantasie!
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Dat een zeug een vrouwtjesvarken is en het big het jong van een varken, weet je wellicht.
Maar weet je ook dat een mannetjesvarken een beer genoemd wordt?
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Reclame!

Laat bij het begin van je spreekmoment eerst de foto van het wolvarken zien en leg met je
eigen woorden uit om welk dier het daar gaat.
Toon dan je eigen tekening en beschrijf uitgebreid welk dier je hebt ontworpen…
ፘፘ Geef je dier een naam.
ፘፘ Bespreek de uiterlijke kenmerken en de gewoontes van het dier: soort, vacht, oren, staart,
kleur, voeding…
ፘፘ Leg uit wat er speciaal is aan je dier en welk voordeel dat geeft…

Taalplezier!

!
TIP

Bedenk zelf een speciaal dier, bijvoorbeeld een kip die haar eitjes kan meedragen in een buidel.
Of een schaap waarbij aan de wol een ritssluiting groeit zodat het zijn wollen jasje kan uidoen,
zonder dat het geschoren moet worden…
Je ziet wel, het mag een heel gek dier zijn!
Maak er een tekening van.

Radio/Televisie

T
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Zo? Of zo?

Op het eerste gezicht lijkt er een schaap te staan, maar als
je goed kijkt, merk je een varkenssnuit op. Inderdaad, dit is
geen schaap maar een varken, een Mangalitza varken. Deze
varkenssoort komt oorspronkelijk uit Oostenrijk en Hongarije. Door z’n krullerige vacht staat het dier ook wel bekend
als wolvarken. Met de vacht kunnen de varkens gemakkelijker overleven in de koude winters (tot -30°C) en in de zomer
geeft hij bescherming tegen de zon.
Handig hé?
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Dierenplezier of –leed!

5 Ezelverdriet
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Uit de krant:

Uit het leven gegrepen!

Balkende Kamiel moet weg
Ezel Kamiel moet weg uit de tuin
van zijn baasje Ingrid in Boortmeerbeek. Het dier leidt sinds
twee jaar een rustig leventje in de
tuin van Ingrid De Win in Boortmeerbeek samen met kippen, een
pony, een geit, enkele honden en

Stel dat jij Kamiel bent.
Vertel aan je klasgenoten (je kunt er misschien van uitgaan dat dat ook ezels zijn J) wat er
gebeurd is: dat de buurman boos is en dat je daarom weg moet.
Geef nog verdere commentaar bij de situatie.

Radio/Televisie
Taalplezier!

Tijdens oorlogen werden soms ezels gebruikt om materiaal te vervoeren. Omdat men vreesde dat hun gebalk door de vijand
zou gehoord worden, werden de stembanden van de dieren doorgesneden.
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Reclame!
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Zo? Of zo?

Vertel bijvoorbeeld
ፘፘ hoe je je voelt bij die situatie;
ፘፘ of je vindt dat de buurman wel of niet gelijk heeft, en waarom;
ፘፘ of je boos bent op hem;
ፘፘ of je graag naar een andere plaats gaat of niet, en waarom (niet);
ፘፘ waar je graag naar toe zou gaan;
ፘፘ of je weigert om weg te gaan of niet;
ፘፘ …

Fantasie!
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OP

ganzen. Maar niet alle buurtbewoners vinden het gebalk van het
dier leuk.
Buur Stefan diende een klacht in.
Kamiel balkt te luid, vindt hij. De
rechtbank gaf Stefan gelijk.
Kamiel moet dus weg…
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Excuseer, meneer, ik zit met een probleempje. Mijn
GPS-toestel heeft het zonet begeven. Gelukkig ben ik
niet ver meer van mijn bestemming, want die bevindt
zich in dit dorp. Kunt u me vertellen hoe ik van hieruit
naar de Breedstraat moet a.u.b.?

Zo? Of zo?

Ah dus: de tweede straat rechts, dan de derde links
en… Ik ben het even kwijt. Hoe was het alweer?

Fantasie!
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Geen probleem, mevrouw.
Volg deze straat nog een eind en neem de tweede
straat aan je rechterkant.
Euh, even denken hoe het verder moet…
Neem dan de tweede… nee, de derde links en volg
die tot aan de rotonde. Wanneer je daar de eerste
afslag neemt ben je in de Breedstraat.

Uit het leven gegrepen!

T
ACH
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OP

De weg uitleggen aan iemand lijkt simpel, maar dat is het niet altijd.
Soms raken mensen wel eens het noorden kwijt wanneer iemand ze de weg vraagt. Ook al
weten ze heel goed waar de gevraagde straat zich bevindt.
In de situatie hieronder verloopt het nog vrij vlot.

Dierenplezier of –leed!

9 Het noorden kwijt…

Tot aan de rotonde…

Juist ja, en dan de eerste afslag, hé?

Heel erg bedankt hoor, meneer.

Radio/Televisie

Inderdaad, dan ben je in de Breedstraat.

Graag gedaan! Succes!
Neem het plattegrondje van het kopieerblad erbij.
Spreek met je partner af wie de weg zoekt en wie de weg uitlegt.
Bepaal dan een straat waar je je bevindt en een straat waar diegene die de weg zoekt, naar toe
wil. Teken de weg op het plattegrondje rood.
Stel dan een dialoog samen. Breng je dialoog voor de klas. Diegene die de wegbeschrijving
moet geven, mag (als het nodig is) het plattegrondje gebruiken als geheugensteuntje.
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Reclame!

GPS is de afkorting van een Engels begrip: Global Positioning System.
Het is een wereldwijd systeem dat satellieten gebruikt, om exact te bepalen waar jij je op aarde bevindt. Dat is handig als je
niet wil verdwalen…
Vanaf 1980 wordt GPS gebruikt voor gewone personenwagens, maar daarvoor werd het al gebruikt door het leger en voor de
scheepvaart en de luchtvaart.

Taalplezier!
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!
TIP

Zo? Of zo?

Radio/Televisie

Taalplezier!

Duizendpootlaan

Kromme Elleboogstraat

Elf Puttenstraat

Fantasie!

Zeewegel

Trageweg

Uit het leven gegrepen!

plein

Palingsgatstraat

Knapzak

Hoofd

Dierenplezier of –leed!

Paardenstraat
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Winkelstraat

Reclame!
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vervolg

9 Het noorden kwijt… KOPIEERBLAD
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Deze opdracht doe je met z'n tweetjes, maar wel elk apart.
Bekijk de tekening hieronder. Je krijgt korte tijd (de leerkracht bepaalt hoeveel) om bij die
tekening een verhaaltje te bedenken.
Dan vertel je om beurten elk je verhaal aan de klas.

Fantasie!
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Zo? Of zo?
Radio/Televisie
Taalplezier!

De Nederlandse arts Antonius Mathijsen bedacht in 1851 dat een verband doordrenkt met gipspoeder en water binnen
enkele minuten hard wordt en dat het kon gebruikt worden bij botbreuken.
Toch werd gips al veel eerder gebruikt: al sinds de tiende eeuw verbonden Arabische artsen gebroken ledematen met gips.
Maar omdat Mathijsen ervoor geijverd heeft dat elk ziekenhuis van de wereld, van arm tot rijk, gips als verbandmiddel
gebruikt, wordt hij als de uitvinder ervan beschouwd.
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Reclame!
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Uit het leven gegrepen!

T
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OP

Wanneer twee of meer mensen eenzelfde voorstelling (tekening, foto, beeld…) zien, zullen zij
daar waarschijnlijk heel verschillende ideeën bij hebben.

Dierenplezier of –leed!

28 Wat vertelt de tekening?
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Lees eerst dit mopje:

T
ACH
DR
OP

ፘፘ Zoek een voorwerp dat je kunt gebruiken als glazen bol.
ፘፘ Bij ‘echte’ waarzeggerij horen lange zwarte kleren, hoeden, hand
schoenen…
ፘፘ Iemand die de toekomst voorspelt, zegt vaak dingen die voor heel veel
mensen van toepassing zijn, bijvoorbeeld ‘Pas op voor zwarte katten,
want die brengen je ongeluk’ of ‘Als je gezond wil blijven, moet je
meer bewegen’ of ‘Binnenkort wacht je een leuk nieuwtje…’
ፘፘ De toon waarop je iets zegt is heel belangrijk: spreek traag, dreigend, met een lage stem (alsof het een geest is die met jouw stem
spreekt), maak het spannend!

Radio/Televisie

50

Reclame!

In Onkerzele (België) stierf in 1949 Leonie (Nieken) Van den Dijck. Van haar wordt beweerd dat zij een zieneres was, een
waarzegster dus.
Zo voorspelde zij o.a. de moord op koning Albert I van België. (Die viel van een rots, maar veel mensen beweren dat hij
vermoord werd.)
En dan is er nog de voorspelling van ‘Nieken’ dat haar eigen lichaam na haar dood goed bewaard zou blijven.
En wat blijkt?
In 1972, 23 jaar na haar dood, werd haar kist opgegraven en zag haar lichaam er inderdaad nog ongeschonden uit.
En 10 jaar later, bij een tweede opgraving was haar lichaam ook nog opvallend gaaf!

Taalplezier!
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Voorspel de toekomst van een aantal van je klasgenoten of van je leerkracht.
Doe dat met een glazen bol.
Zo? Of zo?

!
TIP

Fantasie!
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Het is altijd al zo geweest dat mensen graag zouden weten wat hun in de nabije toekomst te
wachten staat.
Vele eeuwen geleden al waren er waarzeggers die de toekomst van mensen voorspelden. Of
ze deden alsof. Dat ga jij ook doen.

Uit het leven gegrepen!

Een man gaat naar een waarzegster.
‘Vertel me eens wat er met mij in de toekomst gaat gebeuren’, zegt de man tegen de vrouw.
De vrouw kijkt diep in haar glazen bol en zegt dan
Ik zie dat er iemand heel kwaad op u gaat worden.’
De man glimlacht. ‘Dat kan wel kloppen’, zegt hij dan.
De waarzegster kijkt weer in haar bol.
‘Het is een vrouw’, gaat ze verder
‘Helemaal juist!’ roept de man. ‘U bent het zelf, want ik heb geen geld bij me!’

Dierenplezier of –leed!

31 In de glazen bol…
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Lees onderstaande krantenkoppen.

Fantasie!

D
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Leerkracht wil m
eisje laten bebo
eten
wegens tekenin
g van konijn op
het bord

Uit het leven gegrepen!

T
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OP

Heb jij ook wel eens dat je een boek wil lezen omdat de je de titel leuk vindt?
Of heb je wel eens een krantenkop opgemerkt waarbij je dacht: dat artikel moet ik zeker lezen?
En is het dan ook wel eens zo dat het verhaal of het artikel helemaal anders is dan je je had
voorgesteld bij die titel?
Waarschijnlijk wel…

Dierenplezier of –leed!

32 Wat is er gebeurd?

Achtjarige voorkomt auto-ongeluk

Zo? Of zo?

door laptop
Jongetje bijna dood

Schrijf je eigen ‘artikel’ eerst uit op papier. Laat je fantasie maar gaan hoor, het mag een vreemd
verhaal worden.
Oefen dan om je verhaal vlotjes te vertellen voor de klas.
Het echte verhaal mag je ook lezen, maar pas nadat je je eigen verhaal verteld hebt.
Misschien kun je daarna het echte verhaal voorlezen in de klas.

Taalplezier!
Reclame!
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Kies er één uit die je heel interessant lijkt. Vertel aan de klas wat er gebeurd is.
Je weet het niet? Geen probleem, dan fantaseer je maar wat er zou kunnen gebeurd zijn…

Radio/Televisie

!
TIP

Als iemand, zonder echte reden, enorm veel angst heeft voor iets, dan noemen we dat een fobie.
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Lees onderstaande krantenkoppen.

Fantasie!
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Uit het leven gegrepen!
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Heb jij ook wel eens dat je een boek wil lezen omdat de je de titel leuk vindt?
Of heb je wel eens een krantenkop opgemerkt waarbij je dacht: dat artikel moet ik zeker lezen?
En is het dan ook wel eens zo dat het verhaal of het artikel helemaal anders is dan je je had
voorgesteld bij die titel?
Waarschijnlijk wel…

Dierenplezier of –leed!

32 Wat is er gebeurd?

Achtjarige voorkomt auto-ongeluk

Zo? Of zo?

door laptop
Jongetje bijna dood

Schrijf je eigen ‘artikel’ eerst uit op papier. Laat je fantasie maar gaan hoor, het mag een vreemd
verhaal worden.
Oefen dan om je verhaal vlotjes te vertellen voor de klas.
Het echte verhaal mag je ook lezen, maar pas nadat je je eigen verhaal verteld hebt.
Misschien kun je daarna het echte verhaal voorlezen in de klas.

Taalplezier!
Reclame!
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Kies er één uit die je heel interessant lijkt. Vertel aan de klas wat er gebeurd is.
Je weet het niet? Geen probleem, dan fantaseer je maar wat er zou kunnen gebeurd zijn…

Radio/Televisie

!
TIP

Als iemand, zonder echte reden, enorm veel angst heeft voor iets, dan noemen we dat een fobie.
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