Denkroute-opdrachten: Leren is leuk

Leren is leuk-opdracht 47: Olifant
Jullie kennen allemaal de olifant. Maar waar leeft de olifant
eigenlijk? Zoek eens uit waar de olifant leeft. Zijn er meer leefgebieden? Waar komt
dat door?
Wat denk je dat er zou gebeuren als we de olifant zouden verhuizen naar de
Biesbosch? Zou de olifant daar kunnen overleven? Wat zouden nadelen van zijn
verhuizing zijn? Kun je ook voordelen noemen?
Maak een informatieposter. Hoe kun je op dit vel goed laten zien wat de voor- en
nadelen zijn?
Maak een handige indeling.
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Leren is leuk-opdracht 48: Kasteel
Wat is kenmerkend voor een kasteel? Hoe ziet een kasteel er
uit?
Denk aan de buitenkant, maar denk ook aan de binnenkant…
Op welke manier zou jij een kasteel kunnen namaken in je (slaap)kamer of een
ruimte op school? Welke materialen (die je gewoon in huis/op school hebt) kun je
gebruiken om zo goed mogelijk je kasteel na te maken.
Denk creatief. Gebruik materialen, die je wellicht in eerste instantie niet zou
bedenken, maar wel heel handig zijn.
Maak je het kasteel thuis? Zorg dan dat je een foto of opname maakt om op school
te kunnen laten zien.
Wist je dat je in zo’n kasteel ook heel leuk kunt spelen……?
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Leren is leuk-opdracht 49: Braille codetaal
Louis Braille ontwierp het Brailleschrift om ook blinde mensen de
kans te geven te lezen.
Braille is een soort codetaal met opstaande stippen.
Zoek het Brailleschrift op. Er bestaat een alfabet van. Aan wie zou jij een bericht
willen schrijven?
Schrijf je bericht in Brailleschrift. Bedenk hoe je de opstaande puntjes kunt
nabootsen. Lukt het de ander om je bericht te ontcijferen?
Enthousiast geworden? Bedenk dan samen jullie eigen codetaal. Verzin een alfabet
en test het uit. En… kun je het ontcijferen?
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Leren is leuk-opdracht 50: Eigen
opdracht
Over welk onderwerp zou jij graag een opdracht willen hebben?
Noteer dit onderwerp bovenaan je blaadje. Schrijf er bij wat je er allemaal al van
weet.
Bedenk nu wat je er allemaal nog meer over te weten wil komen? Schrijf een aantal
onderwerpen op.
Bedenk nu op welke manier jij het liefste werkt: teken je graag, bouw je liever, houd
je van toneelspelen, spelletjes, werkstukken maken… of misschien nog iets heel
anders… Welke van de jouw onderwerpen past goed bij jouw manier van werken?
Koppel deze 2 aan elkaar en voilà: jouw opdracht is klaar!
Veel plezier met uitwerken…
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