
De bedoeling van een verborgen boodschap vinden

• Soms kan een boodschap twee betekenissen hebben.
• In een verborgen boodschap wordt iets anders bedoeld dan wat echt wordt gezegd.

 Voorbeeld: Wat is jouw kamer ordelijk!
 Betekenis 1:     Ik vind jouw kamer ordelijk.
 Betekenis 2:     Ik vind jouw kamer helemaal niet ordelijk.
         Ik wil dat je jouw kamer opruimt.

Een verborgen boodschap

■■ Lees de boodschappen.
■■ Kruis de bedoeling van de boodschappen aan.

boodschap Wat wordt er bedoeld?

Jouw fruit ziet er lekker uit!  De jongen vraagt of hij een stukje fruit mag.
 De jongen vraagt om het fruit snel weg te doen.

Ik heb nog een stapel afwas!  Het meisje vraagt om haar te helpen met de afwas.
 Het meisje vraagt om buiten te gaan spelen.

Dat is hier een rommeltje.  Jij moet nu naar buiten gaan.
 Jij moet dringend opruimen.

Hoor jij de bel niet?  De juf vraagt of het niet te warm is.
 De juf vraagt om in de rij te gaan staan.
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Hoe deed ik de taak?

Ik denk Juf/Meester vindt

Wat bedoel jij?

■■ Kruis de bedoeling van de boodschappen aan.

boodschap Wat wordt er bedoeld?

Vandaag komt er in 
het dorp een ijskar 
met lekker ijs.

 Ik wil er niet naartoe gaan.
 Ik wil graag een ijsje gaan eten.
 Ik vind ijsjes niet lekker.

Staat het raam wel 
open? 

 Ga eens kijken of het raam openstaat.
 Blijf maar rustig zitten, ik ga wel kijken.
 Ga naar buiten.

De postbode is 
geweest.

 Ga met je fiets naar het dorp.
 De postbode is zijn hoed verloren.
 Ga in de brievenbus kijken.

Dit is niet te geloven!  Dit is zo gek dat je het amper kunt geloven.
 Dit mag je niet geloven.
 Geloof hem zeker nooit!

Je pyjama ligt in de 
badkamer.

 Ga naar bed.
 Ga je pyjama halen.
 Doe je schoenen aan.

Lowie, is de 
broodmand wel in de 
eetzaal?

  Lowie moet gaan controleren of de broodmand in de eetzaal staat.
 Lowie moet alle brooddozen tellen.
 Lowie moet al gaan eten.
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