Lestips
De drie???, Het geheim van de dieren
1 – Wie zijn De drie ???
Kijk aan de binnenkant van je boek. Lees de paspoorten van Justus, Peter en Bob.
Trek een lijn van de omschrijving naar de foto. Bij wie past:
studiebol

sportman

speurneus

2 – Hoe schrijf je een detectiveverhaal?
Een goed detectiveverhaal moet bepaalde kenmerken hebben. Zet een streep
onder 4 woorden die altijd horen bij een detectiveverhaal.
spel I schaken I spanning I muziek I misdaad I speurder I sporten I oplossing

3 – Het detective-type!
Je ziet hier welke eigenschappen een goede detective heeft. Zet ze in de juiste
volgorde in de puzzel. Als je het goed doet, lees je van boven naar beneden wat
een goede speurneus nog meer moet zijn.
waakzaam I handig I geduldig I sportief
1
2
3
4

Het verborgen woord is:
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4 – Sterrenbeelden
Zie jij wel eens vormen in de wolken? Sommige mensen zien ook vormen in de
sterren. Van een ding of een dier. Dat noem je een sterrenbeeld. We kennen er
twaalf. Je ziet ze op het plaatje.

Op jouw verjaardag staat de zon in één van die twaalf sterrenbeelden.
Zoek op Wikikids.nl/Sterrenbeeld welk sterrenbeeld bij jouw verjaardag past.
- Vind je de vorm van de sterren lijken op het dier of ding? Waarom wel of niet?
Ja / nee, want

__________________________________________________________

______________________________________________________________________________
- Maak een passende tekening bij jouw sterrenbeeld. (Werk met een tekenpotlood!)
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5 – Staat het in de sterren?
Astrologen zeggen dat ze de toekomst kunnen voorspellen door te kijken naar de
sterren en planeten. Denk jij dat dit kan of vind je het onzin? Vertel waarom je dat vindt.
Dat kan / dat kan niet, want ______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
6 – Jouw geheime naam
Een pseudoniem is een geheime naam. Niemand weet dat jij het bent. Neem alle
letters van jouw voor- en achternaam. Hussel ze door elkaar en maak je eigen
pseudoniem.
______________________________________
Voor extra goede speurneuzen:
Doe alle geheime namen van je klasgenoten in een doos. Trek ze er een voor een uit.
Weten jullie wie wie is?
7 – Kijk goed!
(Werk voor deze opdracht op een apart blad.)
Een detective moet altijd heel goed kijken. Neem je tekening van vraag 4 en
kopieer hem 1 keer. Breng 10 onopvallende veranderingen aan in je eigen tekening.
Plak de beide plaatjes op een A4-tje en schrijf erboven: ‘Zoek de 10 verschillen’.
Geef je tekeningen aan een klasgenootje om het raadsel op te lossen.
8 – Weet jij het?
Op blz. 82 vind je de uitdrukking ‘ spic en span’. Wat wordt hiermee bedoeld?
De boot moet:
A: een volle tank
benzine hebben

B: goed gepoetst zijn

C: klaarliggen voor gebruik

9 – Schrijf een detectiveverhaal
Doe tot 20 juli 2016 mee aan de opstelwedstrijd! Zie www.drievraagtekens.nl
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Antwoordenblad Die drie???... Het geheim van de dieren
1 – Wie zijn De drie ???
studiebol

sportman

speurneus

2 – Hoe schrijf je een detectiveverhaal?
Woorden die altijd bij een detectiveverhaal horen, zijn:
spel I schaken I spanning I muziek I misdaad I speurder I sporten I oplossing
3 – Het detective-type!
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Het verborgen woord is:
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-4 – Sterrenbeelden
Vind je de vorm van de sterren lijken op het dier of ding? Waarom wel of niet?
Jouw antwoord is altijd goed!
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5 – Staat het in de sterren?
Astrologen zeggen dat ze de toekomst kunnen voorspellen door te kijken naar de
sterren en planeten. Denk jij dat dit kan of vind je het onzin? Vertel waarom je dat vindt.
Jouw antwoord is altijd goed!
6 – Jouw geheime naam
Heb je alle letters van je naam gebruikt?
Heb je niet per ongeluk letters dubbel of toegevoegd?
Heb je een voor en achternaam gemaakt, of 1 lange naam?
8 – Weet jij het?
Spic en span betekent B goed gepoetst.
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