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3.1 Hoe komt het? 

Onderstreep de oorzaak met een groen potlood.

1.  Door het zoute water, blijft het schip drijven.

2.  Het papier drijft op het water door de waterdruk.

3.  Orkanen ontstaan doordat er verschillen in luchtdruk zijn.

4.  Iemand met een lichte huid wordt rood in de tropen door de zon.

5.  De huid van inwoners van de Cariben wordt beschermd door pigment.

3.2 Waardoor komt het? Daardoor komt het!

Lees de zinnen. 
Omcirkel het gevolg.
Onderstreep de oorzaak met een groen potlood.

1.  Doordat de zon schijnt, verbrand ik!

2.  Hij is moe door de tropenhitte.

3.  De boom is omgevallen door de harde wind.

4.  Ik heb kiespijn door al dat snoepen.

5.  Door al dat praten heb ik een droge keel gekregen.

4.1 Een zwevend ei

Kijk naar het filmpje.
Wat heb je nodig om deze proef te doen? Schrijf de antwoorden op.



4.3 De goocheltruc II

Je kijkt naar een goocheltruc.

Je bent verbaasd. Wat vraag je? Schrijf op.

’H  ?’

Je vraagt hoe de lucifer nou heel kan zijn. Wat vraag je?

‘H  ?’

Je vraagt of de goochelaar de truc nog een keer doet. Wat vraag je?

‘K  ?’

Je vraagt hoe de goochelaar de truc doet. Wat vraag je?

‘H  ?’

Je vraagt of de goochelaar de truc vertelt. Wat vraag je?

‘W  ?’ 

Uitbreiding woordenschat

2.1 de zin – het zinsdeel – de oorzaak – het gevolg – door – doordat
2.2  de goochelaar – de truc – de lucifer – de zakdoek
2.3  (twijfelen) – de twijfel – het probleem – zoeken naar – de oplossing – (uitvinden) – de uitvinder

A. 
Vul in.
Lees de zin: ‘Een goochelaar is iemand die trucs doet.’

Geef antwoord op de vragen naar zinsdelen:

1.  Wie doet de truc? 

2.  Wat doet de goochelaar? 

Lees de zin: ‘Nu doet de goochelaar voor het publiek een truc met een lucifer en een zakdoek.’

Geef antwoord op de vragen naar zinsdelen:

1.  Wie doet de truc?  

2.  Wat doet de goochelaar?  

3.  Wanneer doet de goochelaar de truc? 

4.  Voor wie doet de goochelaar de truc? 
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B.
Vul in.

Een zin begint met een   

Een zin eindigt met een  

Kan een zin in een tekst meer dan een regel zijn? ja / nee

C.
Onderstreep en vul in.
Onderstreep de oorzaak met rood. Onderstreep het gevolg met groen.

Het regent. Daarom blijf ik thuis.
Omdat ik ziek ben, blijf ik thuis.
Ik ben nat door de regen.
Mijn oom komt, dus blijf ik thuis.
Ik blijf thuis want ik moet mijn huiswerk maken.
Doordat het regende, ben ik nat.

Wat is het gevolg?

Je valt >  

Lawaai > 

Moe  > 

Wat is de oorzaak?

Pijn  > 

Moe  > 

Dorst > 

D.
Lees het raadsel.

Sommige maanden hebben 30 dagen, andere hebben er 31.

Hoeveel maanden hebben er 28? 

Lees het raadsel.

Wie kan hoger springen dan een berg? 
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E.
Vul in.

Kies uit: zakdoek – oplossing – lucifer – uitvinder – twijfel – probleem – oplossing

1.  Ik ben verkouden. Ik gebruik een  .

2.  Die man rookt een sigaret. Hij gebruikt een  .

3.  Wie is de  van het wiel? Dat weet niemand!

4.  Voor dat  moet je een oplossing zoeken.

5.  Heb je een probleem? Zoek een  !

6.  Wat is de ?  1 + 1 =  .

7.   betekent dat je geen oplossing hebt.
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