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GOED, BETER, BEST
2 TOT 4 UUR

Groep 1 2 3 4 5 6 7 8

In de krant staan ook altijd veel stukjes over sport. Verhalen over een voetbalwedstrijd, een
gymnastiektoernooi, of over schaatsen.

INLEIDING
Wat ga je maken?
Je maakt de opmaak van je eigen sportpagina.
Wat heb je nodig?
Benodigdheden
Bij deze opdracht heb je de volgende materialen nodig:
aantal kranten (ook een maandagkrant)
schaar
lijm
heel groot vel papier (A2)
pen
potlood
tekenblaadje (keuzeopdracht)
Benodigde tijd
2 tot 4 uur
Wat ga je leren?
Je weet dat er in kranten veel over sport wordt geschreven.
Je weet wat de opmaak van een krant is.
je weet dat een foto een momentopname is.
Je weet hoe je sportartikelen in een krant vind.
Je weet hoe je artikelen en foto's over een sport vind.
Hoe ga je leren?
Ik leer hoe ik leer: Ik kan terugkijken op mijn werk en mezelf verbeteren.
Aan welke eisen moet het eindproduct voldoen?
Opdracht 1:
Je hebt een aantal verschillende sporten kunnen vinden en opschrijven.
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Opdracht 2:
Je hebt voldoende artikelen over de gekozen sport kunnen vinden.
Opdracht 3:
Je titel van de sportpagina past goed bij het onderwerp.
Opdracht 3:
Je titel is origineel
Opdracht 3:
Je hebt geen lege plekken in je pagina.
Opdracht 3:
Je hebt netjes geknipt, geplakt en geschreven
Keuzeopdracht 1:
Je kunt duidelijk vertellen waarom dammen en schaken ook sporten zijn.
Keuzeopdracht 2:
Je hebt een sportbeweging getekend die klopt.

WERKWIJZE
Bij deze leeractiviteit ga je als volgt te werk:
•
•
•

Lees de opdracht goed door. Denk na of je weet wat je moet doen. Liggen alle spullen
klaar?
Vraag hulp als het nodig is.
Bij de opdracht staat wanneer de juf of meester je helpt.
Ben je klaar?
Bespreek met je juf of meester hoe het is gegaan en wat je hierna wil leren.

OPDRACHT
Met juf of meester
Lees met juf of meester de opdrachten door.
Eerst ga je aan de slag met de basisopdrachten. Als je hiermee klaar bent, kun je ook nog
keuzeopdrachten maken.
In de krant staan ook altijd veel stukjes over sport. Verhalen over een voetbalwedstrijd, een
gymnastiektoernooi, of over schaatsen. Zit jij op een sport? Als je heel goed bent, kom jij
misschien ook in de krant. Misschien wel met een foto!
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Opdracht 1:
Kijk in de krant. Schrijf eens op welke sporten jij kunt vinden in die krant. Noem er minstens 3.
1..............................................................
2..............................................................
3...............................................................
Opdracht 2:
Kies uit je lijstje van opdracht 1, één sport. Welke sport kies jij? Schrijf op.
Ik kies voor.............................................
Knip zo veel mogelijk foto's en artikelen (verhalen) over deze sport uit. Gebruik daarvoor
verschillende kranten.
Opdracht 3:
In de krant staan geen lege plekken. De hele bladzijde staat vol. Alle foto's en artikelen passen
als een puzzel in elkaar. Dit noemen we de opmaak.
Maak nu je eigen sportpagina met de foto's en artikelen die je (in opdracht 2) hebt uitgeknipt.
Gebruik een heel groot vel papier (A2).
Zet een mooie titel voor je sportpagina bovenaan.
Leg de foto's en artikelen op jouw sportpagina.
Zorg ervoor dat je geen lege plekken overhoudt.
Zoek en puzzel totdat het allemaal precies in elkaar past.
Pas daarna plak je alles vast.
Afsluiting:
Lees zoveel mogelijk artikelen van je eigen sportpagina. Laat de sportpagina zien aan je
leerkracht en aan de rest van de klas. Vertel iets over de sport waarover je zoveel stukjes uit de
krant hebt verzameld. Wat ben je allemaal te weten gekomen?
Keuzeopdracht 1:
Sommige mensen vinden dammen en schaken geen sport. Toch zijn het wel sporten, net als
voetbal en paardrijden. Kun jij uitleggen waarom dammen en schaken wèl sporten zijn?
Maak de volgende zin af:
Schaken en dammen zijn wel sporten, omdat.....................................................................
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Keuzeopdracht 2:
Als je sport, ben je meestal in beweging. Zoek een foto uit de krant die een sporter laat zien die
beweegt. Nadat de foto is gemaakt, bewoog de sporter verder.
Bedenk de volgende beweging die de sporter maakte. Teken deze beweging, dus eigenlijk de
foto die na deze foto zou zijn gemaakt, op een tekenblaadje.
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