Werkboekje Kermiskinderen

Naam:

Groep:

School:
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Les 1.

Geschiedenis van de kermis

Opdracht 1.
Kermis?!
Waar denk jij aan bij kermis?

Opdracht 2.
Vroeger en nu
Noem drie verschillen tussen de kermis van vroeger en nu.
1…………………………………………………………………………………………………………………………..
2…………………………………………………………………………………………………………………………..
3…………………………………………………………………………………………………………………………..
Opdracht 3.
Nostalgische attracties
Welke attracties van vroeger zie je nu nog op de kermis?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Opdracht 4.
Vragen?
Wat zou jij aan de kermiskinderen willen vragen in de volgende les?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
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Kijk op www.kermiskinderen.nl om alles te weten te komen over de kermis.

Les 2.

Op de kermis

Opdracht 1. Vragen voor de kermiskinderen
1. ………………………………………………………………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………………………………………………………….
3. ………………………………………………………………………………………………………………….

Opdracht 2. Maak een kermiskiekje en schrijf een aantal steekwoorden
op
2A. Maak een foto van iets dat jou opvalt op de kermis. Dat mag van alles zijn.
Of vraag aan je klasgenootje of hij/zij een foto van jou wil maken op de kermis.
Bijvoorbeeld bij jouw favoriete kermisattractie.
2B. Schrijf dan in een aantal steekwoorden op wat jij wilt vertellen bij deze foto.
De steekwoorden werk je in de volgende les uit in een kort verhaaltje bij de foto.
Steekwoorden
………………………………

…………………………

………………………………

………………………………

…………………………

………………………………

………………………………

…………………………

………………………………
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Les 3.

Kermiskiekjes

Opdracht 1.
Hoe vond jij het kermisbezoek?
Wat heb je geleerd over de kermis?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Opdracht 2.
Doe de kermisquiz!
Hij staat in Boekie Boekie Kermis op bladzijde 42.

Opdracht 3.
Wat vind jij?
Is het leven van een kermiskind anders dan jouw leven?
Ik vind het leven van een kermiskind anders/ niet anders omdat:…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
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Opdracht 4.
Jouw kermiskiekje
Pak je kermisfoto en je steekwoorden uit les 2 erbij. Werk nu je kermisverhaal
verder uit als journalist, schrijver of beeld en geluidskunstenaar.
Journalist
Schrijf een artikel voor de Kidsweek of jullie eigen schoolkrant/ website.
Verzin een pakkende titel voor je stuk. Zorg dat je artikel een kop, middenstuk
en een staart heeft.
Lees ter inspiratie uit BoekieBoekie-Kermis:
 Het artikel De school rijdt me achterna van Ferry Piekart op pag. 12 en 13
Schrijver
Schrijf een spannend verhaal of gedicht dat zich afspeelt op de kermis. Gebruik
je fantasie en maak het super spannend.
Lees ter inspiratie uit BoekieBoekie-Kermis:
 Het verhaal Het spookhuis van Vito van der Laan (11 jaar ) pag. 16 en 17.
 Het verhaal Kermisvlucht van Doris Houtzager (11 jaar) op pag. 46.
 Het gedicht De zweef van Hans en Monique Hagen op pag. 28 en 29.
Beeld en geluidskunstenaar
Gebruik je foto’s voor een stripverhaal of hoorspel.
Lees ter inspiratie uit BoekieBoekie-Kermis:
 De strip Komt dat zien van Annette Andela pag. 24 en 25.
 De strip Vicor en Vishnu gaan naar de kermis van Jeroen Funke op pag. 38
en 39.
 Het hoorspel Een topattractie van Marco Kunst op pag. 34 t/m 37.
Wie weet staat jouw of jullie verhaal, gedicht, artikel, strip of hoorspel straks op
onze site! www.kermiskinderen.nl
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