Lestips
De drie??? Alarm in het Dinopark
1 – Wie is de boef?

□

□

□

2 – Jouw mening.
Op blz. 60/61 zie je de dreigbrief die Paul Primus Pimbel kreeg. Vind je het een goed
idee dat Pimbel niet naar de politie is gestapt? Leg uit waarom je dat vindt.
Wel / geen goed idee, want _____________________________________________________
_________________________________________________________________________________
3 – Schrijf je eigen detectiveverhaal
Schrijf je verhaal naar aanleiding van de volgende vragen:
1. Wat is er gebeurd?
2. Waar en hoe vond het misdrijf plaats?
3. Wie heeft het gedaan? Zijn er nog andere verdachten?
5. Waarom pleegde de dader dit misdrijf?
6. Bedenk sporen en aanwijzingen en een spannend slot.
(werk in een apart schrift of in een zelfgemaakt boekje)

4 – Doen
a. Maak alleen of met een groepje een ‘dinopark’ in het klein. Gebruik
bijvoorbeeld boetseerklei om dino’s, schelpen en fossielen mee te maken.
b. Schrijf een verslag over hoe en waarom je eigen park is ontstaan. Vraag aan
je juf of meester of je je verhaal voor de groep mag vertellen.
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5 – Wat valt je op?
Een echte speurneus ziet dingen die een ander niet opvallen. Kijk naar de plaatjes.
a. Wat klopt er niet op blz. 28?
b. Wat klopt er niet op blz. 71?
c. Op de illustraties van blz. 90 en blz. 96 is dezelfde man te zien. Wat valt je op bij
deze man?
6 – Teken het
Maak een plattegrond van je eigen dinopark, zie opdracht 4a.
7 – Wie is een goede speurneus
Leg 10 verschillende dingen op een tafel.
Laat een klasgenoot er 1 minuut naar kijken. Kijk op de klok!
Stuur hem dan het lokaal uit en pak 1 ding weg.
Roep je klasgenoot terug en vraag hem/haar welk voorwerp weggehaald is.
Tip! Je kunt dit spel ook met de hele klas spelen. Vraag je juf of meester of het mag.
8 – Weet jij het?
De eerste dinosauriërs waren:
A: kleine 2-voetige
vleeseters

B: grote 2-voetige
vleeseters

C: kleine 2-voetige
planteneters

Een vleeseter noem je ook wel:
A: omnivoor

B: carnivoor

C: herbivoren

Wat betekent ‘gesmoord’? (blz. 41, vijfde regel van onderen)
A. gedempt

B: fluisterend
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C: stotterend
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Antwoordenblad ‘De drie???... Alarm in het Dinopark
1 – Wie is de boef?

□

□

x

3 – Schrijf een detectiveverhaal
Laat je verhaal aan een klasgenoot lezen. Heeft hij tips?
Laat je verhaal ook aan je juf of meester lezen.
4 – Doen
Ter beoordeling aan de juf of meester.
5 – Wat valt je op?
a. De bordsom klopt niet. 2 x 2 = 4
b. Het boekje dat de verkoper in zijn hand heeft, gaat over schaken.
(chess = schaken in het Engels).
Een schaakbord telt 8 x 8 vlakken en geen 4 x 4, zoals op het boekje dat hij
vast heeft.
c. De man heeft op beide armen een tatoeage.
Op zijn rechterarm slingert de slang om een zwaard, op zijn linkerarm slingert
de slang om een knots.
8 – Weet jij het?
Het goede antwoord is achtereenvolgens:
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A

B

A
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