Opdracht: pittige pictogrammen
Doel: ik ken de betekenis van pictogrammen; ik kan zelf nieuwe
pictogrammen ontwerpen.
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Wat zijn pictogrammen?
Pictogrammen kom je overal tegen. Zelfs in je eigen klas en school hangen er ongetwijfeld
pictogrammen.
Pictogrammen proberen je dingen duidelijk te maken zonder dat je veel hoeft te lezen.
Pictogrammen moeten daarom vooral duidelijk zijn.
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Bekende pictogrammen
Elke omgeving heeft haar eigen pictogrammen.
■■ Wat betekenen deze pictogrammen?
■■ Waar kom je deze pictogrammen tegen?
pictogram
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waar?

betekenis?
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Bijzondere pictogrammen
Speciaal voor Twist hebben we een aantal bijzondere pictogrammen gemaakt.
■■ Wat zouden deze pictogrammen kunnen betekenen?
■■ Gebruik je fantasie!
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Ontwerp je eigen pictogrammen
■■

Ontwerp zelf een passend pictogram voor deze gekke situaties.

Verboden de leerkracht te
voederen.

■■
■■

Opgelet: dodelijke knuffelkonijntjes!

Het is verplicht een boertje
te laten na het eten.

Kies nu zelf twee situaties waarvoor je een pictogram wilt ontwerpen.
Teken ook het bijbehorende pictogram.
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Opdracht: hocus pocus
Doel: ik kan systemen en tekstsoorten in toverspreuken ontdekken;
ik kan vanuit woordbetekenissen afleiden waarom een toverspreuk
bij een gegeven categorie thuishoort; ik kan een stappenplan volgen
om zelf een heksenrecept te bedenken.
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Er was eens in het magische Twistbos …

Heel, heel lang geleden, in een land hier ver
vandaan, Twistland, was er een betoverd bos. Het
bos werd bewoond door allerlei magische wezens
die de gekste benamingen hadden. Diep in het
Twistbos woonde ook de skeh.
Hiernaast vind je enkele toverspreuken van de skeh.
■■ Welke woorden spreekt de skeh hieronder uit?

■■
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Zij kon fantastische toverspreuken bedenken.
Maar helaas sprak ze die uit in een bijzondere
taal: de laatneskehtsiwt.

arbadacarba
sucopsucoh
mibalasmis

Hoe werkt de taal van de skeh?

De eerste les van de skeh
Tovenaars krijgen een lange opleiding voor ze tovenarij mogen beoefenen.
Ook de skeh kreeg die opleiding. Vandaag mag jij ze volgen.
In deze eerste les leer je over de verschillende soorten toverspreuken.
Elk soort spreuk heeft best wel een moeilijke naam.
■■

■■

■■

■■

■■
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Evocatiespreuk
Daarmee kun je liefdesspreuken uitspreken, de tijd stoppen, iemand vervloeken of iemand
beschermen.
Invocatiespreuk
Daarmee kun je wezens uit een andere tijd of plaats oproepen.
Manipulatiespreuk
Daarmee kun je de snelheid, de plaats, het gewicht, de leeftijd en het uiterlijk veranderen.
Profetie
Daarmee kun je voorspellingen doen of vooraf een antwoord vinden op wat nog moet
gebeuren.
Transformatiespreuk
Daarmee verander je lood in goud of je vijand in een pad.

■■

■■
■■

Welk soort spreuk is het?
Deze tips krijg je alvast:
• Proteus is ook een Griekse god.
• To appear is Engels en betekent ‘verschijnen’.
• Ook in Italië vind je rond Halloween veel versierde meloni.
• Een woordje Latijn kan misschien ook wel helpen.
Je mag gerust het internet gebruiken als hulp.
Noteer het nummer van elke spreuk in de passende kolom en leg uit waarom je die daar plaatst.

1. Rim-ra-re: apparire!

2. Melo-Mutatio!

3. Prot-prota-proteus!

ium

4. Tempus Silent
nr.

omdat …

evocatie

invocatie

manipulatie

profetie

transformatie
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■■
■■
■■
■■

Bedenk nu zelf een leuke toverspreuk.
Noteer ze hieronder.
Noteer ook welk soort spreuk het is.
Verzin wat het gevolg is als jij de toverspreuk uitspreekt.

Mijn toverspreuk:
Soort spreuk:
Dit gebeurt er als de spreuk wordt uitgesproken:
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Koken en toveren met de skeh
■■

■■

Vind je de titel van deze tekst passend of niet?
Waarom?

■■

Welk soort tekst is dit?

■■

■■
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Noteer in een goed gebouwde zin waarover deze tekst gaat.

Welke fout kun je ontdekken
in het rijmschema?

Neskeh - gadraajrev!
Nee skehiraunaj tduoh netiub ed thcaw.
Nee skehiraurbef tgeilv gaarg ni ed thcan.
Nee skehtraam taag roov nee ellens thculv.
Nee skehlirpa tmeen ej teeb tem nee thcuz.
Nee skehremoz eid si sap trapa!
Eid tgez pots ne taag nav trats.
Taw nee edmeerv skehremoz!
Neskehtsfreh njiz lod po nezium.
Ne nee skehredmeced,
eid tlet raah neziul.
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Rommelsedommelsedeks … een recept van een echte heks
Heksen maken ook vaak heel geheimzinnige recepten en drankjes.
Maak een origineel heksenrecept!
Stap 1
■■

Bedenk een naam voor je heksenrecept.

Naam van het gerecht:

Stap 2 Zorg voor de juiste benodigdheden en ingrediënten.
■■ Maak een woordspin (of woordweb).
■■ Zet in het midden (van de spin) de naam van je gerecht.
■■ Schrijf bij de poten wat je allemaal in je recept wilt gebruiken.

Stap 3 Schrijf je recept in instructiezinnen.
■■ In een instructie zeg je wat er eerst moet gebeuren en wat daarna. Zorg dat de lezer je gerecht
zou kunnen klaarmaken.
■■ Je kunt deze signaalwoorden gebruiken: eerst, dan, vervolgens, daarna, terwijl, dat, ten slotte.
■■ Werk je recept eerst op een kladblad uit.
■■ Tevreden? Schrijf het dan hieronder netjes over.

Stap 4

Bedenk wat er gebeurt als iemand van je gerecht proeft.

Stap 5 Lees alles nog eens grondig na. Gebruik deze checklist.
¨¨ Ik bedacht een originele naam voor mijn recept.
¨¨ Ik verzon een passende werking voor mijn recept.
¨¨ Ik maakte een woordspin waarin al mijn ingrediënten en benodigdheden een plaats kregen.
¨¨ Ik noteerde mijn recept in duidelijke stappen en gebruikte daarbij signaalwoorden.
¨¨ Ik maakte gebruik van hoofdletters en leestekens.
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