Werkstuk in groep 6
Het is de bedoeling dat je een werkstuk over jezelf maakt met de titel:
“DIT BEN IK”.
Gekoppeld aan dit werkstuk maak je een spreekbeurt over jezelf.
Om je een beetje op weg te helpen volgen hier enkele aanwijzingen.
Gebruik deze indeling voor je werkstuk.
• Voorkant: naam en titel en een mooie illustratie
(mag een tekening
of foto zijn).
• Inleiding: kort verhaaltje over hoe je werkstuk tot stand is gekomen.
• Inhoudsopgave: welke hoofdstukken staan er in je werkstuk en op welke
bladzijde?
• De hoofdstukken : maak ongeveer 5 hoofdstukken, deze kun je ook weer
onderverdelen in aparte stukjes.
• Slotwoord en bronvermelding: hoe vond je het om dit werkstuk te
maken en hoe ben je aan de informatie gekomen?
Zorg dat je werkstuk er verzorgd uitziet.
• Je kunt je werkstuk schrijven met pen op lijntjes of je mag het op de
computer maken (is netter en handiger, maak het dan wél in Word!).
• Zorg dat de foto´s /tekeningen netjes uitgeknipt en
opgeplakt/toegevoegd worden.
• Zorg ervoor dat alle bladzijden goed aan elkaar zitten.
(vergeet ze niet te nummeren).
• Je kunt ze ook in plastic hoesjes stoppen, dan blijft het voor altijd mooi.

DIT BEN IK

Denk aan:
Geboorte:
geboortekaartje -de eerste nacht- gedichtjes- de eerste bezoekers- betekenis
van je naam - kraamzusterfoto’s / tekeningen etc.
Voor alles is een eerste keer:
uitstapje - verjaardag -woordjes -logeerpartij -schooldag - schoolreis - foto’s
etc.
Familie:
wie zijn het -hoe zien ze eruit -wat doen ze -stamboom
huisdieren- foto’s- tekeningen etc.
Het leven nu:
mijn kamer/huisvrienden- hobby’s- sport - club - school- vakanties
foto’s etc.
Toekomst:
plannen- wensen- trouwen- kinderen- beroep
En heb je zelf nog meer leuke ideeën….dat kan, ga maar gauw aan de slag.
Praat met iedereen die iets over jou weet te vertellen.
Misschien kun je ook nog iemand een stukje laten schrijven (opa/oma?) of een
interview afnemen (leuk voor later).
Of: wist je dat…….? Of: dit hoort bij mij……etc.
Verzamel de informatie en maak samen met mama of papa een leuk werkstuk.
Let op: Begin op tijd!

Succes met het maken van je werkstuk!

