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Vooraf 

Voorafgaand aan de taak vraagt de leerkracht of iemand al eens bestolen is, wat ze toen 
hebben gedaan en of de zaak werd opgelost.  

Thema Help, mijn fiets is weg (en dat met carnaval) 

Onderwerp Getuigenverklaring  

Groep  7 

Werkvorm Groepjes van twee 

Voorkennis Lichaamsdelen (lesmateriaal groep 5 en 6) 

Tijd  2 lessen 

Product Compositiefoto,  

Materiaal Tekenspullen 

Beoordeling De opdracht is goed uitgevoerd als de leerlingen de stappen hebben 
doorlopen en het desbetreffende product hebben afgeleverd. Dit wordt 
beoordeeld en besproken door de docent. 

Samenvatting In deze opdracht maken de leerlingen in groepjes van twee een 

compositietekening. 

 

Inleiding 

Het thema van deze taak zijn personenbeschrijvingen. Jullie gaan in groepen van twee aan 
de slag. Jullie zijn op een politiekantoor in Duitsland. Een van jullie is daar omdat de fiets van 
zijn/haar broer gestolen is en zij/hij de dief heeft gezien. Het was carnaval, dus ….! 

U kunt als inleiding een liedje kiezen, dat ook al bij het thema familie, groep 7 aan de orde is 
geweest: een portret van een wel heel bijzondere oma. De tekst vindt u aan het einde van 
dit document. 

U kunt eventueel de taak inleiden met de oefeningen bij het thema lichaam voor groep 8. 

Opdracht 

Per twee oefenen jullie een dialoog tussen een politieagent en de getuige. De getuige komt 
het signalement doorgeven, de politieagent maakt een compositiefoto.  
 

Stap 1 

Lees samen enkele persoonsbeschrijving. Je vindt hieronder drie voorbeelden. Je mag deze 
voorbeelden gebruiken maar jullie fietsendief ziet er wel anders uit.  

Voorbeeld 1 Voorbeeld 2 Voorbeeld 3 

• Mann 

• 1m83 

• lange graue Haare 

• schwarze Brille 

• grauer Schnurrbart 

• breiter Kinn 

• lange Nase 

• abstehende Ohren 

• Schaut frech 

• Hagrid (Harry Potter) 

• Frau 

• 1m63 

• rote Wangen 

• kurze blonde Haare 

• kleine Ohren 

• kleine Nase (Stupsnase) 

• schaut traurig 

• Clownskostüm 

• Junge/Mädchen 

• Rote, lockige Haare 

• grüne Augen 

• kleine Hakennase 

• schmale Lippen 

• schaut ängstlich 

• Pirat 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xPYeBv5R6qk&list=PL0Yk0FQ9O-p8VKywQiojLAd06-Nabl13N
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Stap 2 
Oefen de volgende dialoog. 

Jij Politieagent 

[Groet] […] 

Man hat unser Fahrrad gestohlen.  Tut mir leid. Habt ihr den Dieb gesehen? 

[…]hat ein….  Nicht so schnell. Ich zeichne mit.  

 

 

Beoordeling 

Onvoldoende  Voldoende  Goed ☺ 

Niet af  Duidelijk, niet zelf verzonnen Duidelijk en origineel 
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Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad. 
 

Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad. 
Motorrad, Motorrad 
Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad. 
Meine Oma ist 'ne ganz patente Frau. 

Meine Oma hat im Backenzahn ein Radio. 
Ein Radio, ein Radio. 
Meine Oma hat im Backenzahn ein Radio. 
Meine Oma ist 'ne ganz patente Frau. 

Meine Oma hat 'ne Brille mit Gardinen. 
Meine Oma hat 'ne Glatze mit Geländer. 
Meine Oma hat Klosettpapier mit Blümchen. 
Meine Oma hat 'nen Kochtopf mit 'nem Lenkrad. 
Meine Oma hat 'nen Krückstock mit 'nem Rücklicht. 
Meine Oma hat 'nen Nachttopf mit Beleuchtung. 
Meine Oma hat 'nen Petticoat aus Wellblech. 
Meine Oma hat im Strumpfband 'nen Revolver. 
Meine Oma hat 'nen Sturzhelm mit Antenne. 
 

Genau! 

 


