T5 Rem 25: de bedoeling van de zender
De bedoeling van de zender
De zender (de schrijver) schrijft een tekst met een bepaalde bedoeling.
De bedoeling van de zender kan zijn:
• informatie geven
voorbeeld: het weerbericht
• iets laten doen
voorbeeld: een recept
• laten ontspannen
voorbeeld: een mop

1

Het doel van de schrijver
■■ Lees de teksten.
■■ Verbind elke tekst met de bedoeling van de schrijver.
Er lopen twee zandkorrels
door de woestijn,
zegt de ene tegen de
andere: ‘Help, we
zijn omsingeld!’

School zonder vuilnisbakken
Op basisschool Rits worden vanaf vandaag
alle vuilnisbakken aan de kant geschoven.
Zo willen de leerlingen van de school zorg dragen
voor het milieu. De school is een afvalarme school
en wil weleens weten hoe dat allemaal werkt.

Proefje: ballon en mandarijn

laten ontspannen

iets laten doen

informatie geven

1 Blaas een ballon op.
2 Maak een knoop in de ballon.
3 Pel de mandarijn.
4 Plooi een stukje mandarijn dubbel.
5 Knijp in de mandarijn, zodat het sap
op de ballon komt.
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2

Wat is de bedoeling?
■■ Lees de teksten.
■■ Kruis de bedoeling van de schrijver aan.

een bloem vouwen

een weerbericht

1 Leg een vierkant blaadje
voor je met een punt naar
je toe.
2 Vouw het papier dubbel
van onderen naar boven.
3 Vouw de linkerhelft van de
onderste rand omhoog.
4 Vouw de rechterhelft van
de onderste rand omhoog.

Morgen zal het in de
voormiddag stevig beginnen
te sneeuwen. Let op voor
gladde wegen. Als je niet op
de baan moet, kun je beter
thuis blijven.

× informatie geven
× iets laten doen
laten ontspannen

informatie geven

× iets laten doen
laten ontspannen

3

Bedoeling van de zender
■■ Lees de teksten.
■■ Kleur de bedoeling van de zender.
spelregels
De speler die als eerste twee keer rond de kegels kan lopen, is de winnaar!
Bedoeling van de zender: informatie geven – iets laten doen – laten ontspannen

Oom Jantje
De grote zus van Jantje is zwanger. Ze zegt tegen hem: ‘Nou Jantje, jij wordt binnenkort oom.’
Waarop Jantje antwoordt: ‘Dat wil ik helemaal niet, ik wil buschauffeur worden!’
Bedoeling van de zender: informatie geven – iets laten doen – laten ontspannen

Hoe deed ik de taak?
Ik denk
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