WERKBLAD

SCHRIJVEN

Naam:

1. Queeny leert niet alleen het alfabet zoals wij dat kennen (omdat ze naast haar eigen taal ook Engels leert), ze leert
als eerste het Hindi, de taal van haar land.

Proberen jullie ook eens Hindi te schrijven: de cijfers 1 t/m 10.

2. Willen jullie ook eens proberen om op die manier een verhaal te schrijven?

Queeny wil graag dokter worden. Daarom wil ze elke dag naar school.
	
Bedenk wat jouw idealen zijn. Wil je ook dokter worden, zoals Queeny? Of lijkt een ander beroep je 
leuk? Als je
	
dat hebt bedacht, schrijf (of teken) het hieronder met gebruik van de Egyptische tekens. In het Egyptisch schreef
men geen klinkers, alleen medeklinkers. De klinkers moest men er zelf bij bedenken en uitspreken.
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3. Lezen en schrijven
a)

Het is belangrijk om te kunnen lezen en schrijven. Bedenk 3 situaties waarbij lezen en schrijven noodzakelijk is.

b)

Er zijn misschien beroepen waarbij het niet nodig is om te kunnen lezen en schrijven. Weet je er 3?

4. Hieronder staan stukjes tekst in de genoemde talen. Bepaal welke taal bij welk stukje tekst past. Zet de juiste let-

ter achter elke zin. Je kunt kiezen uit: Chinees, (A) Indonesisch (B), Russisch (C), Klassiek Grieks (D), Duits (Gotisch
schrift) (E), Twi (Ghana) (F), Burmees (G), Arabisch (H), IJslands (I), Fries (J), Hebreeuws (K).

KLAAROPDRACHT:
Je hebt geleerd dat door de eeuwen heen mensen op allerlei manieren geschreven tekens hebben gebruikt om gegevens
kenbaar te maken.
Tegenwoordig lijkt het wel of we weer teruggaan in de tijd. Op je computer, je mobiel maar ook in allerlei openbare
ruimtes wordt gebruikgemaakt van pictogrammen: eenvoudige plaatjes die duidelijk maken wat je daar kunt vinden of
wat je moet doen.
Je gaat een aantal (minimaal 3) pictogrammen ontwerpen waarbij je mag kiezen uit de volgende begrippen, of gebruik
volledig je eigen fantasie!
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Dierenambulance
Visvijver
Roltrap
Modeshow
Brandweer
Stiltecentrum
Moskee
Concert
Voorbeeld van pictogrammen bij de spoorwegen.

Houd er rekening mee dat je je pictogram zo simpel mogelijk houdt, terwijl je toch blijft snappen wat ermee bedoeld wordt!

Pictogram 1:

Pictogram 2:

Pictogram 3:

Pictogram 4:

Pictogram 5:

Pictogram 6:

