T5 Rem 24: teksttypes
Teksttypes
• Er zijn verschillende teksttypes.
• Elk teksttype wordt op een andere manier opgemaakt.
Voorbeelden van teksttypes:
de strip, het gedicht, het recept, de reclame, het raadsel, het weerbericht,
het nieuwsbericht, de uitnodiging

Ik, Loes, nodig je uit voor mijn
verjaardagsfeest
op 20 januari om 14 u.
Laat je even weten of je kunt komen?
Tot dan!
Loes

de uitnodiging
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KOOP NU 1 KG SNOEP BIJ

LEKKER LEKKER
EN KRIJG 500 G GRATIS!

de reclame

Teksttypes verbinden
■■ Lees de teksten.
■■ Verbind elke tekst met het juiste teksttype.
Ben je boos?
Pluk een roos.
Zet hem op je hoed,
Dan ben je
Morgen weer goed!
PROMO VAN DE WEEK!
1 kg appels kopen = 500 g gratis!
Een olifant gaat zwemmen in de rivier.
Een muis staat op de oever en zegt:
‘Kom eens uit het water.’
De olifant vraagt aan de muis:
‘Waarom moet ik uit de rivier komen?’
De muis zegt: ‘Het is maar om te zien
of je mijn zwembroek draagt.’

de reclame

het gedicht

het weerbericht

de mop

Vandaag is er veel zonneschijn.
De temperaturen stijgen tot 25 graden.
Na de middag kan er eventueel wat bewolking komen.
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Welk teksttype is het?
■■ Schrijf bij elke tekst het juiste teksttype.
■■ Kies woorden uit het kader.
het gedicht – het nieuwsbericht – het raadsel – de reclame – de strip

Wat heeft 21 ogen, maar kan niets zien?
een dobbelsteen

het raadsel

Als de wereld van papier was
en de zee van inkt,

zou ik de wereld volschrijven,
hoe lief ik je niet vind.

FAMILIEVOORDEEL!
Nu bij elk pak koekjes een koekendoos
voor maar

het gedicht

0,50
euro!

de reclame

Fiets gestolen aan station
In Leuven werd vorige nacht een ﬁets gestolen
aan het station. De ﬁets werd nadien teruggevonden
in de Dijle.
De politie is op zoek naar getuigen.

het nieuwsbericht

de strip
Hoe deed ik de taak?
Ik denk
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