voor?

Soorten teksten

wat?

doel

Ik ken het verschil tussen verschillende soorten teksten.

daria
feestje vóóÙ mijn Áìrjaardag

wanneer?

zaterdag 16 januari

hoe laat?

3 uur

waar?

Uitnodiging:
© Het grote boek van de ruimte met professor
Astrokat, Dominic Walliman en Ben Newman,
Lannoo Uitgeverij 2014

Weetboek:

speeltuin 'de bállon' in genk

grôìtjes, kas

uitnodiging
liefste emil
omdat ik 7 jaar ùÙd, geef
ik een feest.

dag zoÜdag 3 febÙuari

Wat hierin staat, is echt.
Je leert dingen.

tijd ván 10 toÛ 3
adres mantelstraat 412,
diest

Verhaal:
Taalmonsters | map 2 | © Plantyn
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Het kan echt zijn. Het kan ook niet echt
zijn.
De personen maken iets mee.
Je leest dit voor je plezier.
Reclame:

Het doel is om mensen iets te laten doen
of te laten kopen.
Je leest dit om iets te weten.
158
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Als je een feest geeft, maak je een
uitnodiging.
Daar staat in waar en wanneer het feest is.
Je leest dit om iets te weten.
Strip:

Uit: Joep - In volle vaart
© Plan A Uitgevers | Kijk en Lees, Michiel van de Vijver

© Vos en Haas - de boom van uil, Sylvia Vanden Heede met
tekeningen van Thé Tjong-Khing, Lannoo Uitgeverij 2014

lezen

groetjes! silke

Een aantal prenten die samen een verhaal
vormen.  
Je leest dit voor je plezier.

22/04/17 7:23 PM

Kookboek:
© NEST kookboek, Katrien Van De Steene en Heikki
Verdurme, Lannoo Uitgeverij 2017

Het lieveheertje
Er was eens een keertje
een klein lieveheertje.
Het vloog en het vloog,
het vloog recht naar omhoog.
En toen het eindelijk
boven kwam,
boven op het hek in het gras,
zag het tot zijn grote verdriet
dat het nog lang
niet in de hemel was.

Een gedicht kan rijmen, maar dat is niet
altijd zo.
De vorm van de tekst is vaak belangrijk.
Een gedicht is nooit een doorlopende
tekst.
Het kan overal over gaan.
Je leest dit voor je plezier.

In een kookboek lees je hoe je eten moet
klaarmaken.
Knutselboek:
© Het grote recycle KNUTSELBOEK, Hilde Smeesters,
Lannoo Uitgeverij 2016

© Varkentjes van marsepein,
Geert De Kockere, De Eenhoorn 1996

lezen

Gedicht:

In een knutselboek staat hoe je iets kunt
maken.

• verschillende soorten boeken en teksten

1

Doe!
•
•
•
•

Bekijk het onthoudkader.
Neem verschillende boeken en teksten.
Vertel wat je ziet.
Vertel welk soort boek of tekst dit is.
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2

Welke soort teksten/boeken zijn dit? Kruis aan.

lezen

gedicht
strip
weetboek
verhaal
reclame
uitnodiging
knutselboek
kookboek

© tok is het beu, Inge Bergh, De Eenhoorn 2014

een jas voor het gras
een grasveld:
als het regent,
is het nat.
gaat het vriezen,
is het glad.
valt er hagel,
is het hip.
gaat het sneeuwen,
is het wit.
en als er rijm ligt,
is het grasveld
een gedicht.
© ik word een boterbloem, Riet Wille, De Eenhoorn 2015
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Ik leer iets.
Ik lees dit om iets te weten.
Ik lees dit voor mijn plezier.
Ik lees dit om iets te kunnen maken.
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gedicht
strip
weetboek
verhaal
reclame
uitnodiging
knutselboek
kookboek

Ik leer iets.
Ik lees dit om iets te weten.
Ik lees dit voor mijn plezier.
Ik lees dit om iets te kunnen maken.

krak-brood
voor 1 persoon
zorg dat je dit hebt:
- 2 keer een snee brood
- een plak kaas
- een plak ham
- klontje boter
- een pan
- een vork
- een bord
- een kookvuur

lezen

zo doe je het:
- neem een snee brood.
- leg er een plak kaas op.
- leg er ook een plak ham op.
- neem nog een snee brood.
- leg die op de ham.
- zet het kookvuur zacht.
- zet de pan op het vuur.
- smelt wat boter in de pan.
- leg het brood met de kaas en de ham in de pan.
- wacht tot het mooi bruin ziet.
- neem de vork.
- draai het brood om.
- laat het in de pan tot ook die kant mooi bruin ziet.
- kijk ook of de kaas wat smelt.
- leg het brood op een bord.
- smul het nu maar op!
dit smaakt er goed bij: ketchup en mayonaise
© Moniek Vermeulen, ongepubliceerd
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gedicht
strip
weetboek
verhaal
Taalmonsters
reclame| map 3
uitnodiging
knutselboek
kookboek

Ik leer iets.
Ik lees dit om iets te weten.
Kan, maar is niet noodzakelijk.
 Ik lees dit voor mijn plezier.
Ik lees dit om iets te kunnen maken.
| © Plantyn

07/08/17 6:34
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Dansen

lezen

© Kito & Boris 3 – Speel je mee?, Aimée de Jongh, De Eenhoorn 2015
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gedicht
strip
weetboek
verhaal
reclame
uitnodiging
knutselboek
kookboek

Ik leer iets.
Ik lees dit om iets te weten.
Ik lees dit voor mijn plezier.
Ik lees dit om iets te kunnen maken.

gedicht
strip
weetboek
verhaal
reclame
uitnodiging
knutselboek
kookboek

Ik leer iets.
Ik lees dit om iets te weten.
Kan, maar is niet noodzakelijk.
 Ik lees dit voor mijn plezier.
Ik lees dit om iets te kunnen maken.
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Kopieerblad 2.9

Dag kip

Zo doe je het:
- Smeer je hand in met verf.
- Druk je hand op het blad.
- Knip een oog uit. Kleef dat op de duim.
- Knip ook een bek uit. En een kam. En een lel. Plak die er ook bij.
- Plak wat stro of wat wol. Dan zit je kip in een zacht nest.
Heb je graag dat je kip groen is? Of geel?
Dat mag ook.
Kies dan zelf maar een kleur.
© Moniek Vermeulen, ongepubliceerd

Zorg dat je dit hebt:
- verf (bruin of zwart of grijs)
- een kwast
- een groot wit blad
- een klein rood blad
- een klein geel blad
- een klein wit blad
- een schaar
- wol of stro
- lijm
Zo doe je het:
- Smeer je hand in met verf.
- Druk je hand op het blad.
- Knip een oog uit. Kleef dat op de duim.
- Knip ook een bek uit. En een kam. En een lel. Plak die er ook bij.
- Plak wat stro of wat wol. Dan zit je kip in een zacht nest.
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Heb je graag dat je kip groen is? Of geel?
Dat mag ook.
Kies dan zelf maar een kleur.
© Moniek Vermeulen, ongepubliceerd
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gedicht
strip
weetboek
verhaal
reclame
uitnodiging
knutselboek
kookboek

Ik leer iets.
Ik lees dit om iets te weten.
Kan, maar is niet noodzakelijk.
 Ik lees dit voor mijn plezier.
Ik lees dit om iets te kunnen maken.

© De snelste, de slimste, de gevaarlijkste
en de meest verbazingwekkende
DIEREN, Steve Jenkins, Fontaine
Uitgevers 2016

gedicht
strip
weetboek
verhaal
reclame
uitnodiging
knutselboek
kookboek

lezen

© Moniek Vermeulen, ongepubliceerd
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Ik leer iets.
Ik lees dit om iets te weten.
Kan, maar is niet noodzakelijk.
 Ik lees dit voor mijn plezier.
Ik lees dit om iets te kunnen maken.
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lezen

gedicht
strip
weetboek
verhaal
reclame
uitnodiging
knutselboek
kookboek

Hoe is het gegaan?

164
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Ik leer iets.
Ik lees dit om iets te weten.
Ik lees dit voor mijn plezier.
Ik lees dit om iets te kunnen maken.

