Groep 5/6 Multimedia
Waar gaat de kaart over?

Hoeveel
kinderen?

1. Dolfijnen echolocatie
2. Karel de Grote
3. Braille
4. Communicatie
Topcanon
Religie groep 6

Hoeveel
Keer?

2
2
1
2

3
3
3
3
1
1

Verwerking?

muurkrant
werkblad
folder/brochure
tijdbalk
statenbijbel
Kerstmis

Planning:

Week 1
Week
Week
Week
Week
Week
Week

2
3
4
5
6
7

8-11 december

opening thema en verdelen leerlingen (di) en
instructies (do)
14-18 december werken aan de kaart ma-di
instructies en verwerking
4-8 januari
11-15 januari
instructies en verwerking
18-21 januari
topcanon/religie/Karel de Grote en afmaken
25-29 januari
presentaties voorbereiden
1-5 februari
presentaties en TOETS

Kaart 3: braille

Joost

☺

2

Wat
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

moet ik weten?
Groep 5:
Je weet wat Braille is.
Je weet hoe Braille werkt.
Je weet wie Braille heeft bedacht.
Je weet wie gebruik maken van Braille.
Je kunt je voornaam in braille schrijven.
Groep 6:
Je weet wat Braille is.
Je weet hoe Braille werkt.
Je weet wie Braille bedacht heeft en kunt iets over zijn leven
vertellen. (bijv. hoe werd hij blind en naar welke school ging hij)
➢ Je weet wie gebruik maken van Braille.
➢ Je kunt je voornaam in braille schrijven.
Waar kan ik het vinden?
➢ Infoboekje
Welke vorm moet het krijgen?
➢ Je maakt een werkblad. Lees het informatieboekje goed. Hierin
staat alle informatie. Vul daarna het werkblad in.

Kaart : 6 dolfijnen echolocatie

Bastien

☺☺

3

Wat moet ik weten?
➢ Je kunt drie verschillende dolfijnen noemen en vertellen waar deze
dolfijnen leven.
➢ Je kunt iets vertellen over de volgende zintuigen van een dolfijn:
horen, zien, ruiken en proeven.
➢ Je weet wie of wat de vijanden van de dolfijn zijn.
➢ Je weet wat echolocatie is en wat een dolfijn hiermee kan doen.

Waar kan ik het vinden?
➢ Infoboekje
➢ Powerpoint
Welke vorm moet het krijgen?
➢ Je maakt een muurkrant. Schrijf de informatie uit het
informatieboekje op. Plak in de vakjes een bijpassend plaatje.

Kaart: 14 Karel de Grote

Pauline

☺☺

3

Wat
➢
➢
➢

moet ik weten?
Je weet wanneer Karel de Grote leefde: geboren, gestorven
Je weet waarom hij Karel de Grote genoemd werd
Je weet wie Karel de Grote was: koning, keizer, katholiek, kon
niet lezen
➢ Je weet wat hij in zijn leven heeft gedaan: regeren, reizen,
kastelen, paleizen, scholen bouwen
➢ Je weet wat de woorden palts, gouw en leenman betekenen.
Waar kan ik het vinden?
➢ Infoboekje Karel de Grote
➢ Schooltv.nl, zoek naar Karel de Grote, vader van Europa.
https://schooltv.nl/video/karel-de-grote-vader-vaneuropa/#q=karel%20de%20grote
www.entoen.nu/kareldegrote
Welke vorm moet het krijgen?
➢ Je maakt de werkbladen met z’n tweeën

Kaart: Communicatie

Ingrid

☺☺

3

Wat moet ik weten?
Communicatiemiddelen:
➢ Je kunt een communicatiemiddel van vroeger noemen en
uitleggen hoe je hier mee kunt communiceren. (Voorbeelden: fax,
vaste telefoon, telegraaf, postkoets, postduif)
➢ Je kunt een modern communicatiemiddel noemen en uitleggen
hoe je hier mee kunt communiceren. (Voorbeelden: satelliet,
computer, mobiele telefoon, portofoon, televisie)
De telefoon:
➢ Je weet wanneer de eerste telefoon is uitgevonden.
➢ Je kunt uitleggen wat Alexander Graham Bell en Antonio Meucci
daarmee te maken hadden.
➢ Je weet wanneer de eerste mobiele telefoon te koop was.
➢ Je kunt uitleggen wat een provider is.
Internet:
➢ Je kunt uitleggen wat een website is.
➢ Je kunt uitleggen wat www betekent.
Waar kan ik het vinden?
➢ Informatieblad “Geschiedenis van de telefoon”
➢ Informatieblad “Communicatiemiddelen”
➢ Internet / Onlineklas

Welke vorm moet het krijgen?
Communicatiemiddelen:
➢ Je verdeelt de taken: De één kiest een communicatiemiddel van
vroeger en de ander kiest een communicatiemiddel van nu.
➢ Over jouw gekozen communicatiemiddel beantwoord je de
vragen op het werkblad.
➢ Je schrijft netjes met vulpen.
Tijdbalk telefoon:
➢ Je leest de informatie uit het informatieboekje.
➢ Je knipt de jaartallen en de plaatjes uit.
➢ Je legt de jaartallen en plaatjes op de goede plek als een
tijdbalk. Controleer en plak dan alles vast.
➢ Schrijf een titel boven jullie tijdbalk.
Internet:
➢ Jullie doen een quiz met juf Britt.

