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Op reis met opa en oma
Dit ga je leren
Je leert hoe je een kort verhaal bij een tekening schrijft.
Dit moet je weten
Ook een goed kort verhaaltje bestaat uit drie delen:
• de inleiding: over wie gaat het? En waar is het?
• de kern: wat gebeurt er?
• het slot: hoe loopt het af?
1 Verkennen
Kijk naar het plaatje hieronder.
Je ziet een opa en oma die op reis gaan.
De rest ga jij bedenken!

Wat gaan de opa en oma in jouw verhaaltje doen?
Kies uit de twee plaatjes.
Zet een kruisje bij jouw keuze.
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Vul de schrijfhulp in.
Doe het kort!
Het verhaal schrijf je daarna.

Schrijfhulp
De inleiding
Over wie gaat het verhaaltje?

Waar gaan ze naartoe?
Kijk naar de tekening en bedenk het!

De kern
Wat gebeurt er tijdens de reis?

Het slot
Hoe loopt het af?

2 Schrijven
Pak je schrijfblad.
Schrijf je naam op.
Schrijf nu je verhaal.
Gebruik de schrijfhulp.
Na de inleiding sla je een regel over.
Na de kern sla je ook een regel over.
3 Nakijken
Lees je verhaal na.
Vul de nakijkhulp in.
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Nakijkhulp
		
Gaat je verhaal over een opa en oma?
Heeft het verhaal een inleiding en een kern?
Heb je een mooi slot bedacht?

ja

nee













Hoe vond je het om een kort verhaal te schrijven?
 Moeilijk, ik kon niets bedenken.
 Makkelijk, ik heb veel fantasie.
Wil je nog iets aan je verhaal veranderen?
Doe dat nu!

4 Tijd over?
Laat jouw verhaal door iemand uit de klas lezen.
Lees zelf het verhaal van een ander.
En, welke verschillen waren er?
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