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groep

begrijpend lezen met het nieuws van de dag

educatieve diensten

Tekst lezen en vragen stellen

6. Nu eens verder lezen
en kijken of ik het
antwoord op mijn

2. Lees nu de tekst Cacao in de achtertuin. Werk in tweetallen en lees om de beurt
een stukje. Schrijf dan een vraag op die je kunt stellen bij dit stukje. De antwoorden
hoef je nog niet op te schrijven.
Vraag bij Warm:

-------------------------------

Antwoord:----------------------------------

,.,-,..

------�------.......

Als je een vraag stelt, kun je vraagwoorden gebruiken.
Bijvoorbeeld: wie - wat - waar - hoe - waarom - wanneer

- welke

Vraag bij Heuvel:------------------------------Antwoord: __________________________________
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Vraag bij Zoet: -------------------------------Antwoord:----------------------------------Vraag bij Coca:--------------------------------Antwoord:----------------------------------Vraag bij Veilig:--------------------------------Antwoord:----------------------------------3. Bespreek nu samen jullie vragen. Zoek de antwoorden op en schrijf ze onder de vragen.
Schrijf bij elk antwoord ook hoe je het hebt gevonden: stond het in de tekst of niet?

,.,-,,

------�------........

Soms stel je een vraag waarop je het antwoord niet in de tekst vindt. Bewaar die vraag

..

dan. Bespreek met je juf of meester waar je het antwoord kunt vinden.
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Een volgordeschema invullen

In de tekst staat wat er allemaal moet gebeuren om cacaopoeder te maken.
Lees de zinnen hieronder en bespreek samen wat de juiste volgorde is. Gebruik de tekst!
Vul de gebeurtenissen in het schema op de volgende bladzijde in.
• De cacaobonen worden gemalen.
• De cacaobonen worden uit de pulp gehaald.
• De cacaovruchten worden opengesneden.
• De cacaobonen worden geroosterd.
• De vruchten worden van de cacaoboom gesneden.

© CED-groep - www.nieuwsbegrip.nl

2

sam
sam

JUNIOR

NIEUWSBEGR!P �CED
groep

Tijdsduur: 45 minuten
Werkvorm: individueel
en klassikaal
Doel: begrijpend lezen

begrijpend lezen met het nieuws van de dag

educatieve diensten

1

2

4

5

OPDRACHT

3

3

Vragen over de tekst beantwoorden

1. Kijk in het stukje Warm. Daar staat dat Colombia een tropisch land is.
Wat voor weer is het in een tropisch land?
2. Kijk in het stukje Coca. Daar staat: Cacao verbouwen de Colombianen nog niet zo lang.
Wat is verbouwen?
A. groentes of vruchten op het land laten groeien
B. iemand helpen om zijn werk goed te doen
C. spullen om chocolade te maken bij elkaar in een pan doen
3. Kijk in het stukje Coca. De Colombianen verbouwen nog niet zo lang cacao.
Waarom zijn ze cacao gaan verbouwen? Noem twee redenen.
4. Kijk in het stukje Veilig. Waarom is Kevins vader cacao gaan verbouwen?
5. Lore drinkt elke ochtend chocolademelk. Wat vind je daarvan? Zou jij dat ook willen?

OPDRACHT

4

Wat eet jij van chocola?

De tekst gaat over cacao. Daar wordt chocola van gemaakt.
In heel veel dingen die je eet of drinkt zit chocola.
1. Welke producten eet jij waar chocola in zit? Denk aan: broodbeleg, snoep, koek, toetjes
enzovoort. Bespreek het met je groepje.
2. Zoek plaatjes van de producten die jullie genoemd hebben. Plak deze op een groot vel papier
en schrijf erbij wat het is.
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