Naam:

Werkblad 9: Me d iabood sch a p p e n

Opdracht : Als jij bij een krant of tv/radiojournaal zou werken, welke 5 van deze 8 onderwerpen
zou je kiezen, in welke volgorde van belangrijkheid (nr. 1 is
het belangrijkst en nr. 5 het minst belangrijk) en vertel waarom?

O

Buurtruzie

O

Zeehonden zijn doodgeknuppeld

O

Geboorte baby-olifantje in Artis

O

Demonstratie voor rechten van kinderen

O

Ali B. krijgt MTV-award

O

Verslag over een oorlog

O

Een school heeft veel geld ingezameld voor goed doel

O

Regering wil MSN verbieden voor kinderen onder de 16 jaar

Naam:

Werkblad 1 0: Me d iabr o n n e n

Opdracht 1 a: Stel je moet een werkstuk maken over walvissen. Welke bronnen gebruik je voor
informatie? Kruis het rondje aan van de bronnen die je zal gebruiken.

O bibliotheekboek over walvissen
O je vader, die wel eens een artikel in de krant leest over
walvissenvangst
O www.greenpeace.nl
O je vriendje die plaatjes spaart van walvissen
O museum waar o.a. het skelet van een walvis te zien is

1 b: Van de bronnen die je hebt aangekruist, kun je daarvan zeggen welke je het belangrijkst
vindt (geef je nummer 1), iets minder belangrijk (2) enz.

1 c: Waarom heb je voor deze bronnen gekozen?

Naam:

Werkblad 1 0: Me d iabr o n n e n

Opdracht 2 a: S tel je mag een iPod kopen. Welke bronnen gebruik je voor informatie?
O
O
O
O
O

je moeder, die je net hebt uitgelegd wat een iPod is
www.ipod.nl
artikel uit de Consumentengids met vergelijkende testen van iPods
je vrienden die er allemaal één hebben
de verkoper in de winkel

2 b: Van de bronnen die je hebt aangekruist, kun je daarvan zeggen welke je het belangrijkst vindt
(geef je nummer 1), iets minder belangrijk (2) enz.

2 c:

Waarom heb je voor deze bronnen gekozen?

