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vliegen!
5. Laat ze maar
Wist je dat je gemidde
ld 15 winden per
dag laat?
Tijdens het eten slik je
kleine
hoeveelheden lucht in
. Ook maken je
maag en darmen gas aa
n om het eten te
verteren. Dat gas moe
t er weer uit. En
dat gebeurt via de anus
. Soms gebeurt
dat onopgemerkt, som
s gaat dat gepaard
met geluid. En met ge
ur!
Wie te veel winden la
at (meer dan
20 per dag!) heeft geen
problemen
met zijn darmen, maa
r eerder met zijn
eetgedrag.

t kauwt, bezorg
aast eet en slech

je je darmen
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ld geh
Als je bijvoorbee
overwerk.
id van winden?
lu
ge
et
h
en
r
u
ge
de
En hoe zit het met
je iets afleiden.
, terwijl harde
em
le
b
ro
p
gs
n
Ook daaruit kan
ri
te
er
duidt op een vetv
Een zachte wind
lhydraatvertering.
o
ko
te
h
ec
sl
n
ee
p
winden te laten,
s
o
lo
id
lu
ge
m
winden wijzen o
o
oen
zo goed je best d
g
o
n
ag
m
je
r
aa
M
lelijk verraden.
je
n
ka
d
in
w
n
ee
de geur van

Stinken je winden naar rotte eieren
? Dan heb je een
slechte eiwitvertering als gevolg van
een overschot aan
dierlijke eiwitten. Een zurig ruiken
de wind is het gevolg
van gisting in de darmen omdat
je te veel koolhydraten
zoals suikers, hebt gegeten.
Maar ook veel winden worden ing
ehouden en dat kun je
beter niet doen.
Het inhouden van winden kan na
melijk leiden tot
uitstulpingen van de darmen. De
giftige darmgassen
kunnen door opname in de bloed
baan klachten als
vermoeidheid en hoofdpijn veroo
rzaken.
Een goede raad dus: laat ze maar
vliegen!
uit Een Lekkere Mondvol!
Moniek Vermeulen,
Uitgeverij EFD, Sint-Niklaas
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t heo r i e
tieve tekst.
lekkere mondvol! Het is een informa je bij de
Een
kje
boe
mijn
uit
t
kom
las,
rnet
De tekst die je daa
te zijn. Dat kun
eerd. Maar hij hoeft zeker niet saai
Een informatieve tekst is niet gefantas
rdere schema’s.
gegeven tekst al merken aan de titel!
je beginnen met een schema of met mee rtussen. Voor de
kun
n
ijve
schr
te
t
teks
e
tiev
rma
info
Om een
and daa
hoofdzaken in een tekst en het verb
Een schema is een overzicht van de en van tekens (cijfers, letters, pijlen...). Er zijn verschillende
mak
WWWWW-schema’s
duidelijkheid kun je daarbij gebruik
schema’s, tabellen, boomschema’s,
spin
ld
bee
oor
soorten schema’s, bijv
oorzaak-gevolg, middel-doel...
tal schema’s.
(wie, wat, waar, waarom, wanneer...),
l! te schrijven, begonnen met een aan
dvo
mon
ere
lekk
Een
uit
ten
teks
de
Ook ik ben, om
r vliegen...’.
ik zoal kon gebruiken voor ‘Laat ze maa
Laten we eens kijken welke schema’s
elen uit de tekst.
te vullen met woorden/begrippen/zinsd
aan
zijn
dig
olle
onv
die
s
ma’
sche
de
Probeer
A. Waarom winden laten?
Lucht inslikken tijdens eten
Gas in maag in darmen
(om eten te verteren)

gas moet eruit  via anus  win
d laten

B. Een boomschema
________________
Winden
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C.

met geluid

_____________
_____________

________________

rotte eieren
_____________

________________________
slechte koolhydratenvertering
________________________
________________________

oorzaak

gevolg

inhouden van winden

__________________________

D. Maak zelf ook nog een schema dat bij de tekst hoort.
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En nu zelf aan het werk.
OPDRACHT 1
Eerst krijg je nog wat hulp.
Je krijgt twee schema ‘s. Aan jou om er een tekst bij te schrijven.
Je moet alle gegevens uit de twee schema’s gebruiken!

zoogdier
geen vis

grootste walvis
= blauwe vinvis

brengt jongen levend ter wereld

walvis

ademen uit door neusspuitgaten

in het water
longen

baleinwalvissen

rijen baleinen in de bek (= een soort baard)
om kleine zeediertjes uit het water te zeven

tandwalvissen

scherpe tanden om voedsel te vangen en op te eten
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walvissen
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OPDRACHT 2
Schrijf nu helemaal zelf een informatieve tekst. Je mag kiezen uit de volgende onderwerpen:
Dinosaurussen – Naaktkatten – Planeten - België – Nederland – Zweetvoeten
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Tips!
- Zoek eerst gegevens op (in boeken, op het internet...)
- Kies welke gegevens je wil gebruiken in je tekst.
- Maak met de gegevens (misschien moet je er nog een aantal schrappen; dat mag!) minstens twee schema’s.
- Maak aan de hand van je schema’s een tekst van minstens 15 zinnen.
- Zoek een originele titel.

Lees je tekst nog eens na: is hij logisch
opgebouwd? Heb je hoofdletters en leestekens gebruikt? Is hij niet te saai? ...
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[antwoorden]

vliegen!
5. Laat ze maar
Wist je dat je gemidde
ld 15 winden per
dag laat?
Tijdens het eten slik je
kleine
hoeveelheden lucht in
. Ook maken je
maag en darmen gas aa
n om het eten te
verteren. Dat gas moe
t er weer uit. En
dat gebeurt via de anus
. Soms gebeurt
dat onopgemerkt, som
s gaat dat gepaard
met geluid. En met ge
ur!
Wie te veel winden la
at (meer dan
20 per dag!) heeft geen
problemen
met zijn darmen, maa
r eerder met zijn
eetgedrag.

t kauwt, bezorg
aast eet en slech

je je darmen
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ld geh
Als je bijvoorbee
overwerk.
id van winden?
lu
ge
et
h
en
r
u
ge
de
En hoe zit het met
je iets afleiden.
, terwijl harde
em
le
b
ro
p
gs
n
Ook daaruit kan
ri
te
er
duidt op een vetv
Een zachte wind
lhydraatvertering.
o
ko
te
h
ec
sl
n
ee
p
winden te laten,
s
o
lo
id
lu
ge
m
winden wijzen o
o
oen
zo goed je best d
g
o
n
ag
m
je
r
aa
M
lelijk verraden.
je
n
ka
d
in
w
n
ee
de geur van

Stinken je winden naar rotte eieren
? Dan heb je een
slechte eiwitvertering als gevolg van
een overschot aan
dierlijke eiwitten. Een zurig ruiken
de wind is het gevolg
van gisting in de darmen omdat
je te veel koolhydraten
zoals suikers, hebt gegeten.
Maar ook veel winden worden ing
ehouden en dat kun je
beter niet doen.
Het inhouden van winden kan na
melijk leiden tot
uitstulpingen van de darmen. De
giftige darmgassen
kunnen door opname in de bloed
baan klachten als
vermoeidheid en hoofdpijn veroo
rzaken.
Een goede raad dus: laat ze maar
vliegen!
uit Een Lekkere Mondvol!
Moniek Vermeulen,
Uitgeverij EFD, Sint-Niklaas
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[antwoorden]

t heo r i e
tieve tekst.
lekkere mondvol! Het is een informa je bij de
Een
kje
boe
mijn
uit
t
kom
las,
rnet
De tekst die je daa
te zijn. Dat kun
eerd. Maar hij hoeft zeker niet saai
Een informatieve tekst is niet gefantas
rdere schema’s.
gegeven tekst al merken aan de titel!
je beginnen met een schema of met mee rtussen. Voor de
kun
n
ijve
schr
te
t
teks
e
tiev
rma
info
Om een
and daa
hoofdzaken in een tekst en het verb
Een schema is een overzicht van de en van tekens (cijfers, letters, pijlen...). Er zijn verschillende
mak
WWWWW-schema’s
duidelijkheid kun je daarbij gebruik
schema’s, tabellen, boomschema’s,
spin
ld
bee
oor
soorten schema’s, bijv
oorzaak-gevolg, middel-doel...
tal schema’s.
(wie, wat, waar, waarom, wanneer...),
l! te schrijven, begonnen met een aan
dvo
mon
ere
lekk
Een
uit
ten
teks
de
Ook ik ben, om
r vliegen...’.
ik zoal kon gebruiken voor ‘Laat ze maa
Laten we eens kijken welke schema’s
elen uit de tekst.
te vullen met woorden/begrippen/zinsd
aan
zijn
dig
olle
onv
die
s
ma’
sche
de
Probeer
A. Waarom winden laten?
Lucht inslikken tijdens eten
Gas in maag in darmen
(om eten te verteren)

gas moet eruit  via anus  win
d laten

B. Een boomschema

rkt_______
eme___
ong___
___
Winden
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C.

met geluid

t _______
zach___
___
hard__________
___

r _______
geu___
met___
___

rotte eieren
g _______
zuri___
___

robleem
gsp___
____________
erin___
vert___
___
slechte koolhydratenvertering
tering
_________
tver___
eiwi___
hte ___
slec___
___
___n_________
___rate
te
___lhyd
___koo
___veel

oorzaak

gevolg

inhouden van winden

uits
tulpinge
n van______
de dar______
______
______
men __

D. Maak zelf ook nog een schema dat bij de tekst hoort.
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[antwoorden]

En nu zelf aan het werk.
OPDRACHT 1
Eerst krijg je nog wat hulp.
Je krijgt twee schema ‘s. Aan jou om er een tekst bij te schrijven.
Je moet alle gegevens uit de twee schema’s gebruiken!

zoogdier
geen vis

grootste walvis
= blauwe vinvis

brengt jongen levend ter wereld

walvis

ademen uit door neusspuitgaten

in het water
longen

baleinwalvissen

rijen baleinen in de bek (= een soort baard)
om kleine zeediertjes uit het water te zeven

tandwalvissen

scherpe tanden om voedsel te vangen en op te eten
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walvissen
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[antwoorden]

OPDRACHT 2
Schrijf nu helemaal zelf een informatieve tekst. Je mag kiezen uit de volgende onderwerpen:
Dinosaurussen – Naaktkatten – Planeten - België – Nederland – Zweetvoeten
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Tips!
- Zoek eerst gegevens op (in boeken, op het internet...)
- Kies welke gegevens je wil gebruiken in je tekst.
- Maak met de gegevens (misschien moet je er nog een aantal schrappen; dat mag!) minstens twee schema’s.
- Maak aan de hand van je schema’s een tekst van minstens 15 zinnen.
- Zoek een originele titel.

Lees je tekst nog eens na: is hij logisch
opgebouwd? Heb je hoofdletters en leestekens gebruikt? Is hij niet te saai? ...
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