Ameland

Vaardigheden: lezen, spreken. Woordenschat en grammatica

Hoe gaat de opdracht?
De leerlingen lezen zelfstandig de tekst. Help waar nodig. Na het lezen onderstrepen de
leerlingen alle werkwoorden in de tekst. In wolk 2 vermelden zij het infinitief van deze
woorden. Vervolgens maken de leerlingen zinnen met de woorden uit wolk 1, 2 en 3. Zij
oefenen de zinnen in tweetallen of groepjes. De zinnen worden klassikaal besproken.
Variant: laat de leerlingen zinnen maken die op elkaar aansuiten, zodat er een verhaaltje
ontstaat. Dit verhaaltje presenteren ze als groepje voor de klas.
Wat heb je nodig?
Docent:
• (Eventueel) de website www.ameland.nl voor meer informatie
Leerling
• Werkblad Ameland
• Schrift of leeg blaadje

Werkblad ‘Ameland’
Opdracht 1
Lees de tekst
Demonstratie paardenreddingsboot
Kijk eens! Wat is er aan de hand?
Op het strand van Ameland staan veel mensen te kijken naar een boot. Voor de boot staan tien
grote en stoere paarden. Het is een reddingsboot. De paarden met de boot rennen hard over het
strand en gaan door de branding de zee in.
De boot helpt mensen en schepen die in nood zijn. Nu is het niet echt, de mannen en vrouwen op
de boot laten zien hoe het vroeger was. Het is een demonstratie. Als er nu mensen hulp nodig
hebben of als een schip in nood is, vaart de moderne Anna Margaretha uit. Deze boot ligt in de
haven van Ameland en kan erg snel varen.
De demonstratie is heel leuk om te zien. Het is erg knap van de paarden en de mensen op de
boot. Wat goed dat zij mensen in nood helpen!
Bron: www.ameland.nl
Demonstratie
Reddingsboot
Stoer
Branding
Modern

Laten zien hoe iets gaat
Boot om te helpen
Sterk en niet bang
Golven bij het strand
Van nu

Opdracht 2
a. Onderstreep alle werkwoorden in de tekst
b. Schrijf het infinitief van deze woorden in wolk 2.
c. Maak zinnen met de woorden uit wolk 1, 2 en 3.
d. Vertel de zinnen aan je medeleerlingen en je docent
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wij ik zij
jij u
jullie
hij

3
op het strand
in zee
de boot

snel

in nood
nu

vroeger een paard

