Een werkstuk maken in groep 5/6
Lees dit eerst door voor je aan een werkstuk begint.
1. bedenk een onderwerp overleg met je meester of juf of het kan.
2. maak een woordspin..
Schrijf woorden op waar je aan denkt bij je onderwerp.
3. bedenk vragen bij je onderwerp waar je meer van wilt weten.
kijk naar je vragen en bedenk welke hoofdstukken je nu kunt bedenken
waar je veel over kunt schrijven. Elk hoofdstuk vertelt een stukje van je
hele onderwerp.
4. Groep 5 maakt 3 hoofdstukken,
hoofdstukken in ieder geval. 3 A-4tjes
4tjes (vel papier),
groep
roep 6 maakt 5 hoofdstukken, in ieder geval 5 A-4tjes. Meer mag ook.
5. Nu begint het werk
Je gaat informatie verzamelen!!
verzamelen Zoek in de bibliotheek, op internet, …, ..
Nu schrijf je bij elk hoofdstuk een oefentekst (klad).
Je vader of moeder mag je daarbij helpen.
Je moet je werkstuk wel zelf schrijven in je eigen woorden.
Overschrijven van een boek of internet mag niet.
6. Als je oefentekst is goedgekeurd kun je het in het net schrijven.
schrijven
Dat mag wel op de computer.
Kleine plaatjes
atjes over je onderwerp mogen tussen de tekst op de rechter
bladzijde. Grote plaatjes komen op de linker bladzijde.
7. Als je de hoofdstukken klaar hebt, schrijf je nog een korte inleiding.
Daarin staat waarom je dit onderwerp hebt gekozen en kort waar je
j hele
werkstuk over gaat. Leg daarna alles in de goede volgorde.
8. Nu ga je de voorkant maken.
Dit doe je op een mooi (gekleurd)papier.
Daar komt in ieder geval…… je naam; je groep;; je onderwerp;
de datum en een mooi plaatje of tekening over je onderwerp.
9. Achterin je werkstuk komt nog een nawoord.. (daarin vertel je iets over hoe
je het gedaan hebt en hoe je het vond).
10. Daarna schrijf je op waar je de informatie gevonden hebt. Dit heet een
boeken/bronnenlijst Alleen internet is niet genoeg.
boeken/bronnenlijst.
Als je alles klaar hebt en in de goede volgorde hebt gelegd, komt er nog 1 blad
tussen. Dat is de inhoud. In de inhoud schrijf je wat je op elke bladzijde kunt
vinden. Denk dus aan de bladzijnummers .
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Bij de beoordeling van je
werkstuk letten we op de
netheid,, verzorging
en inhoud.
In je presentatie moet je goed
kunnen vertellen en begrijpen
wat er in je werkstuk staat.

Je
e werkstuk is nu klaar!
Maak een afspraak voor je presentatie.

