Bijlage activiteit 4 Geheugen, Boek 7 Wetenschappelijke doorbraken de klas in!

Tekst over het maken van een vlieger met en zonder titel
Knip onderstaande teksten los van elkaar

Tekst
Een krant is beter dan een tijdschrift. Op het strand is een betere plek dan op straat. In het begin is
het beter om te rennen dan om te lopen. Misschien moet je het verschillende keren proberen. Je
moet even oefenen, maar het is makkelijk om te leren. Zelfs jonge kinderen kunnen het. Als het
eenmaal lukt, kan niets je meer tegenhouden. Vogels komen bijna nooit te dichtbij. Maar regen kan
de pret snel bederven. Als teveel mensen het tegelijk doen, kan dit een probleem zijn. Want je hebt
veel ruimte nodig. Als er geen problemen zijn, is het heel rustgevend. Je kunt het vastbinden aan
een steen. Maar als het ervan losraakt, kun je het niet nog een keer opnieuw proberen.

Het maken van een vlieger
Een krant is beter dan een tijdschrift. Op het strand is een betere plek dan op straat. In het begin is
het beter om te rennen dan om te lopen. Misschien moet je het verschillende keren proberen. Je
moet even oefenen, maar het is makkelijk om te leren. Zelfs jonge kinderen kunnen het. Als het
eenmaal lukt, kan niets je meer tegenhouden. Vogels komen bijna nooit te dichtbij. Maar regen kan
de pret snel bederven. Als teveel mensen het tegelijk doen, kan dit een probleem zijn. Want je hebt
veel ruimte nodig. Als er geen problemen zijn, is het heel rustgevend. Je kunt het vastbinden aan
een steen. Maar als het ervan losraakt, kun je het niet nog een keer opnieuw proberen.
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