Denkroute-opdrachten: Leren is leuk

Leren is leuk-opdracht 31: Welk dier ben jij?
Heb jij een lievelingsdier? Of is er een dier dat jij graag zou willen zijn?
Pak een vel papier en noteer jouw dier in het midden van het blad. Schrijf er nu
dingen omheen die jij allemaal zou kunnen als je dit dier zou zijn. Misschien kun je
nu wel vliegen, lang onder water blijven of snel rennen.
En welke eigenschappen heb je nu? Houd je van vlees? Heb je een zachte vacht of
een lange staart?
Maak er een mooi overzicht van.
Hoe zou jij er uitzien als dit dier? Wat ben je aan het doen? Maak een ontwerp
waarin het zichtbaar wordt dat jij dit dier bent? Wat ben jij aan het doen in jouw
ontwerp?
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Leren is leuk-opdracht 32: Licht en donker
Als je leeft in de stad of in een dorp, dan is er in de avond vaak straatverlichting. Het
zorgt er voor dat je veilig over straat kunt en alles goed kunt zien. Ook in je huis heb
je verlichting, zodat je alles goed kunt zien.
Stel dat er vanavond in heel het land een stroomstoring is.
Dat zou ook betekenen dat er geen licht meer is. Wat zou er gebeuren als het
overal donker is? Wat kun je dan wel of juist niet?
Kun je nadelen bedenken? En zijn er ook voordelen?
Bedenk een avontuur dat je mee zou kunnen maken als er geen licht meer is. Speel
je avontuur uit. Maak er een toneelstuk van, maak een filmpje of kies voor een stopmotion.
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Leren is leuk-opdracht 33: Foutje? Herstellen!
Wist je dat iedereen wel eens een fout maakt? Sterker nog, fouten heb je nodig! Zo
leert je brein namelijk hoe het niet moet en zoekt een andere oplossing.
Maak eens een lijstje van de fouten die jij wel eens gemaakt hebt. Kun je ze
categoriseren? Welke was een vergissing? Bij welke deed je je pijn? Wat wist je
niet? Wat was er grappig? Waar werd je boos of verdrietig van? Wanneer raakte
het een ander?
Kies eens 3 mooie fouten uit. Bedenk bij elke fout minstens 4 verschillende
oplossingen.
Wil je jezelf uitdagen? Bedenk dan minstens een stomme oplossing, een grappige
oplossing, een handige oplossing en een “van de regen in de drup”-oplossing.
Kun je nog iets herstellen? Doe dat dan…
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Leren is leuk-opdracht 34: Slapen
Houd jij van slapen? Wanneer slaap jij het fijnst? Wat is voor jou belangrijk?
Dat kan natuurlijk van alles zijn. Denk aan: kussen, type dekbed, vroeg naar bed,
uitslapen, met muziekje in slaap vallen, nog even lezen etc.
Maar zou dit voor iedereen zo gelden? En is er een verschil tussen jongens en
meisjes? Of juist tussen jong en oud?
Stel een lijstje van 5 onderzoeksonderwerpen op, m.a.w. wat zou je te weten willen
komen? En bij welke doelgroepen zou je dat willen onderzoeken?
Voer je onderzoek uit: stel je vragen en zorg dat je je doelgroepen goed uitzoekt.
Dus wil je het verschil tussen jongens en meisjes weten, zorg dan dat je net zoveel
jongens als meisjes bevraagt. Wanneer vind jij je onderzoek representatief?
Hoeveel mensen uit je doelgroep moet je bevraagd hebben, voordat het echt iets
zegt over de doelgroep? (Dus als je 1 meisje bevraagt en zij slaapt graag met het
licht aan: slapen dan alle meisjes graag met het licht aan?)
Bedenk hoe je je onderzoeksbevindingen goed kunt weergeven.
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