Anne Frank

Opdracht: Maak een vlekkenwerkstuk/ lapbook over Anne Frank.

Deelvragen:
• Wie was Anne Frank en haar familie?
• Wat deden zij tijdens de Tweede Wereldoorlog?
. Hoe zag het Achterhuis eruit en wie woonde er?
• Wat was en is de rol van Anne Frank haar dagboek?
• Wat is er verder met de familie Frank gebeurd?
Bronnen
Internet:
Bekijk het filmpje over Anne Frank bij ‘13 in de oorlog’.
Www.schoolbordportaal.nl/lespakket-Anne-Frank-Anne-Frankstichting.html
Www.Canon-pad-annefrank.yurls.net
Boeken:
Het Achterhuis, Dagboekbrieven. – Anne Frank.

Je vindt veel info over haar, maar probeer het in je eigen woorden op te
schrijven!

De uitleg van het vlekkenwerkstuk en een lapbook:

Kenmerken lapbook:
Boek wat open kan.
Flapjes die open kunnen, waar informatie achter/in staat
Origineel gemaakt, alles is goed!
Veel kleur.
Mooie letters.
Plaatjes.
Hoe maak je het lapbook :
Groot vel en vouw je lapbook -> zorg dat je hem kunt openklappen.
Kies onderwerpen die je terug wilt laten komen in je lapbook. Denk aan:
Tijdlijn - Belangrijke gebeurtenissen - Foto’s - Belangrijke personen Feitjes/ Weetjes - Enz.
Kies voor de verzameling van woorden een vorm. Vouw/knip deze en
schrijf daar de info in/op. Denk aan: mooie letters, verschillende kleuren
letters en papier, tekeningetjes/ foto’s/ plaatjes.
http://lapbooksindeklas.weebly.com/

VLEKKENWERKSTUK

 Zoek een goede titel waar het werkstuk over gaat;
 Schrijf de kernwoorden op;
 Maak bij elk kernwoord een tekening of Google een afbeelding die
het kernwoord goed weergeeft;
 Knip de tekeningen, de afbeeldingen en de kernwoorden uit en
plak ze overzichtelijk op een groot kartonnen vel;
 Voeg bij elk kernwoord extra informatie toe, dit mag informatie uit
je boek of van een website zijn. Werk met steekwoorden;
 Maak de titel van het werkstuk en plak die duidelijk op;
 Vermeld duidelijk de namen van de makers.
VLEKKENWERKSTUKKEN MOETEN VAN EEN AFSTAND LEESBAAR
ZIJN!
Beoordelingsschema vlekkenwerk
Zijn er vijf vlekken?
Heeft iedere vlek een ander onderwerp?
Heeft iedere vlek een passende afbeelding of
tekening?
Is er gewerkt met kernwoorden?
Is er bij ieder kernwoord goede info toegevoegd?
Ziet het vlekkenwerk er netjes uit?
Eindpunt
Opmerkingen:
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