Groep 7/8 Sport en ontspanning
Waar gaat de kaart over?

1.
2.
3.
4.

Rembrandt
roken
longen
handicap

Hoeveel
kinderen?

Hoeveel
Keer?

Verwerking?

2
2
2

3
3
1

werkboekje
poster
werkblad

Planning:

Week 1

29 mei t/m 2 juni

Week 2
Week 3
Week 4

5 t/m 9 juni
12 t/m 16 juni
19 t/m 23 juni

Week 5
Week 6
Week 7

26 t/m 30 juni
3 t/m 7 juli
10 t/m 14 juli

Kaart 1: De longen

Maandag instructie kaart Rembrandt
Donderdag instructie kaart longen
Feestweek!
Werken aan de kaarten
Maandag instructie kaart Roken
Dinsdag instructie kaart handicap
Werken aan de kaarten
Werken aan de kaarten
Presentaties en toets

Brenda

☺

2

Wat moet ik weten?
➢ Je weet welke reis zuurstof maakt voordat het in je longen is en kan
dat op een uitlegplaat aangeven.
➢ Je weet hoe je longen werken (denk aan middenrifspier)
➢ Je weet wat longblaasjes zijn en hoe ze werken
Waar kan ik het vinden?
➢ informatieboekje
➢ Boeken van de boekentafel
Welke vorm moet het krijgen?
➢ Je maakt het werkblad dat bij deze kaart hoort, hierop komt alle
informatie te staan.

Kaart 2: Roken

Bilal en Jorg

☺☺

3

Wat moet ik weten?
➢ Ik weet wie de tabak naar Europa heeft gebracht.
➢ Ik weet waar de tabak vandaan komt.
➢ Ik weet de weg van tabaksplant naar sigaret, sigaar en shag.
➢ Ik weet welke 3 schadelijke stoffen er bij roken vrijkomen.
➢ Ik weet wat die 3 schadelijke stoffen doen met je lichaam.
➢ Ik weet wat de schadelijke gevolgen van roken zijn.
Waar kan ik het vinden?
➢ Infoboekje Roken…de sigaar?
➢ http://www.schooltv.nl/video/schooltv-weekjournaal-roken-noordkorea/#q=roken
➢ http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-tabak/
Welke vorm moet het krijgen?
➢ Je maakt een anti-roken poster op A4 formaat.
➢ Op de achterkant van de poster komen de antwoorden van de
doelen te staan. Dit is tevens je leerblad voor de toets.

Kaart 3: Rembrandt

Noor en David

☺☺

3

Wat moet ik weten?
➢ Je weet wanneer en waar Rembrandt leefde.
➢ Je weet hoe de tijd waarin hij leefde ook wel wordt genoemd.
➢ Je weet van wie Rembrandt zijn opdrachten kreeg.
➢ Je weet met wie Rembrandt getrouwd is geweest en hoe zijn zoon
heet.
➢ Je weet met wie Rembrandt later gaat samenwonen.
➢ Je weet hoe Rembrandt in die tijd leefde.
➢ Je weet welke technieken Rembrandt in zijn schilderijen gebruikt.
➢ Je weet wat de onderwerpen van zijn schilderijen zijn.
➢ Je weet waarom Rembrandt de meester van het licht genoemd
werd.
➢ Je weet wanneer Rembrandt van Rijn een bekende schilder werd.
➢ Je weet buiten “De Nachtwacht” nog twee schilderijen van
Rembrandt te noemen. Je kunt van deze schilderijen vertellen
wanneer het geschilderd is, wat je ziet, kleurgebruik, lichtval en
perpectief.
➢ Je weet waarom de naam “De Nachtwacht” niet echt klopt. Vertel
wat je weet over “De Nachtwacht”.
Waar kan ik het vinden?
➢ Rembrandtkrant
➢ Informatieboekje
Welke vorm moet het krijgen?
Jullie moeten een werkboekje maken. In het werkboekje staat precies
wat je moet doen. Gebruik voor het werkboekje de geplastificeerde platen
die in de hal hangen, bronnenboekje en de site van het Rembrandthuis.
Als het werkboekje af is, lever je het in bij je eigen juffrouw.

