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Googelen en goochelen 

1. Wat vraag je?
Weet jij nog hoe het moet? 
 
1. Je wilt weten waardoor het op Saba niet sneeuwt. Wat vraag je?       ? 

2. Je wilt weten waardoor cactussen niet in Nederland groeien. Wat vraag je?     ? 

Vul aan en kies uit: Kies uit: de wind - de droogte - de warmte

3. De plant is dood. Waardoor komt dat? Dat komt door 

4. Het ijs is gesmolten. Waardoor komt dat? Dat komt door

5. Het dak is van het huis gewaaid. Waardoor komt dat? Dat komt door

 
2. De goochelaar vraagt …         
David kan niet goed verstaan wat de goochelaar vraagt. Jij helpt David. 

De goochelaar vraagt:’ Wie heeft een lucifer?’ 
David vraagt wat de goochelaar vraagt. Wat zeg jij tegen David?

De goochelaar vraagt w 

De goochelaar vraagt:’ Heb je een zakdoek?’ 
David vraagt wat de goochelaar nu vraagt. Wat zeg jij tegen David? 

De goochelaar vraagt of 
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3. De goocheltruc 
Schrijf een instructie bij de goocheltruc. Welke zin hoor bij het plaatje?  
 

A. Rol deze lucifer in de zakdoek.
B. Toon de hele lucifer. 
C. Laat de zakdoek zien en toon een andere lucifer. 
D. Stop vooraf een hele lucifer in de zoom van een zakdoek.  
E. Breek nu de lucifer in de zoom. ‘Krak!’

1.

2.

3.

4.
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4. Uitvinders gezocht
Lees de tekst en beantwoord de vragen.

JONGE UITVINDERS GEZOCHT 
EINDHOVEN 12 februari 2016 

Heb jij het beste idee van de toekomst? Dan is Eureka op zoek naar jou. 
Dit jaar bestaat het Natlab 100 jaar. 
Natlab is de afdeling binnen Philips waar uitvindingen worden gedaan. 
Op de website www.100jaarslim.nl staan alle uitvindingen uit deze periode. 
Maar we kijken ook naar de toekomst. 
We zoeken jonge uitvinders. Zij mogen niet ouder zijn dan 18 jaar.

1. In de tekst staat: ‘Dit jaar bestaat het Natlab 100 jaar’. Wanneer is ‘dit jaar’?   

2. Wat is ‘Natlab’?   

3. In de tekst staat: ‘Op de website www.100jaarslim.nl staan alle uitvindingen uit deze periode’.  
Welke periode bedoelen de schrijvers?   

4. In de tekst staat: ‘Zij mogen niet ouder zijn dan 18 jaar’. Wie zijn ‘zij’? 

5. Hoe goed ben jij?
Geef aan hoe goed je zelf bent. Kleur de zonnetjes in. 
1 zon = kan beter, 2 zonnetjes = goed, 3 zonnetjes = heel goed. 

1. Gesprekken: ik kan vragen naar een oorzaak en ik kan een oorzaak aangeven. 

2. Gesprekken: ik kan informatie delen en indirecte vragen stellen met een vraagwoord of een werkwoord.  
  

3. Lezen: ik kan instructies bij een tekst begrijpen.       

4. Lezen: ik kan informatie met verwijzingen die ik zoek in een tekst vinden.
 

 


