Water
1. Alles wat leeft heeft water nodig.
2. Misschien denk je dat er meer dan genoeg water is op aarde, want de
wereldkaart heeft grotendeels de kleur blauw.
3. Toch is slechts een heel klein gedeelte van al het water op aarde
drinkbaar.
4. Meer dan een miljard mensen kunnen niet aan veilig drinkwater komen.
5. Ze drinken water uit rivieren en meren waarin ook schadelijke stoffen
van fabrieken geloosd worden.
6. En als er geen industrie in de buurt is, dan is het water wel bevuild
door de poep en de plas van mensen en dieren.
7. Allerlei ziektekiemen komen zo in het water terecht.
8. Goed drinkwater is kostbaarder dan zilver en goud!
Wat is dit voor tekst?
A
B
C
D

Een
Een
Een
Een

brief
verhalende tekst
zakelijke tekst
gedicht

	
  
Bomen
-1Maar bomen zijn niet alleen mooi, ze zijn ook erg nuttig.
-2Bomen zijn er in allerlei vormen en maten. Ze maken tuinen en
landschappen mooi. Stel je eens voor hoe de wereld er uit zou zien
zonder bomen!
-3De wortels van bomen houden ook nog eens de bodem bij elkaar, zodat de
wind de grond niet wegblaast. En… wat denk je van alle dieren die in
bomen een plekje vinden om te leven en te wonen? Lang leve de bomen!
-4Ze houden het lawaai van verkeer en vliegtuigen net zo goed tegen als
een stenen muur. Huizen die in de schaduw van een boom staan, zijn ’s
zomers koeler dan huizen die in de brandende zon staan. Bomen houden
bovendien veel wind tegen. Boomwortels halen gevaarlijke stoffen uit de
grond en maken die stoffen minder schadelijk.
Zet jij de zinnen van deze tekst eens in goede volgorde!
A
B
C
D

3,
2,
1,
2,

2,
3,
3,
1,

1,
4,
2,
4,

4
1
4
3

	
  
	
  

©	
  Karakter	
  Uitgevers	
  B.V.	
  -‐	
  Sietse	
  Kuipers	
  

Prenten
1. Pootafdrukken van dieren worden ook wel prenten genoemd.
2. In een klein laagje sneeuw zijn de pootafdrukken heel duidelijk te
herkennen.
3. Het is leuk om op een ochtend in de verse sneeuw het leefgebied van
reeën eens op te zoeken.
4. De prenten van deze hoefdieren zijn gemakkelijk te herkennen.
5. Ze lijken erg op die van koeien, maar ze zijn een stuk kleiner,
ongeveer drie tot vier centimeter lang en de hoefpunten zijn vrij
scherp.
6. Met een beetje geluk kun je het reeënspoor een eindje volgen.
7. Het is goed om te weten dat bij langzame draf de achterpoten precies
op de plaats van de voorpoten neerkomen.
8. Je vindt dan slechts twee afdrukken.
9. Maar als een ree galoppeert, komen de achterpoten iets voorbij de
voorpoten op de grond.
In deze tekst wordt het woord geluk gebruikt. (zin 6) Welke van de
volgende woorden betekent precies het tegenovergestelde van geluk?
A mazzel
B verdriet
C pech
D angst

	
  
Hamsteren
1. Als een product schaars wordt, gaan mensen dat product hamsteren.
2. Zodra er bijvoorbeeld een melktekort dreigt, slaan veel mensen een
grote hoeveelheid houdbare melk in.
3. Het werkwoord hamsteren komt van het gedrag dat hamsters vertonen.
4. Hamsters hebben namelijk hamsterzakken; dat zijn ruime huidzakken die
van de wangen tot de schouders reiken.
5. Deze volproppen ze kunnen wangzakken met voedsel.
6. Zo kunnen ze veel voedsel verzamelen en meenemen naar de plek waar ze
het willen bewaren.
7. In geval van nood kunnen ze zelfs hun pasgeboren jongen in hun
hamsterzakken vervoeren.
8. Als de hamsterzakken leeg zijn vallen ze helemaal niet op.
9. Met gevulde wangzakken zien hamsters er heel anders uit dan met lege.
In een van de zinnen staan de woorden door elkaar gehusseld. Maak jij
er eens een goede zin van!
A
B
C
D

Met voedsel volproppen ze kunnen deze wangzakken.
Met voedsel ze kunnen volproppen deze wangzakken.
Volproppen met voedsel ze kunnen deze wangzakken.
Ze kunnen deze wangzakken volproppen met voedsel.
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