Hoofdstuk 3 - Oefening 8 - Extra luisteroefeningen

U gaat luisteren en kijken naar tv-filmpjes die gemaakt zijn door de organisatie Samsam. Samsam maakt lesmateriaal voor kinderen van 9 tot 13 jaar. Ze geven een krant uit en maken een
interactieve website met foto’s, filmpjes, verhalen en informatie.

Wat betekent Samsam?
Samsam is een oud woord voor samen, allebei, hetzelfde. Samsam gaat over samen delen,
samen leven, samen spelen, samen leren en samen verantwoordelijk zijn voor een duurzame
wereld.
Op de website van Vooruit! kun je klikken op de filmpjes die horen bij onderstaande vragen.
Opgave 1 is een link naar: ‘Amy: Oeh dat gaat hard in China!’
In opgave 2 vind je een link naar: ‘Maryse: Gelukkig heb ik mijn kleren nog’.
En bij opgave 3 vind je de link naar het filmpje: ‘Kumar: Tomaatjes uit Italië’.
Bekijk de filmpjes om de beurt.
Gebruik de pauzeknop om het filmpje af en toe stil te zetten en de vragen te beantwoorden.
Lees steeds een of twee vragen. Kijk naar het filmfragment. Zet de film stop. Beantwoord de
vragen, lees de volgende vraag en start het filmpje weer.
Luister goed naar de inleidende tekstjes waar de filmpjes mee beginnen.
Bedenk van tevoren waar de filmpjes over zullen gaan door de titel te bestuderen.
Begrijpt u alle woorden uit de inleiding van de leerling? Zoek de woorden die u niet kent op in
het woordenboek.

Dit zijn de vragen die horen bij de filmpjes.
Klik op Samsam - Opdracht 1
Dan kom je bij het filmpje ‘Amy: Oeh dat gaat hard in China!’

Vooraf:

Made in zijn twee Engelse woorden, het betekent ‘gemaakt in…’.
Deze aflevering gaat over producten die gemaakt zijn in andere landen.
De presentatoren zijn kinderen uit groep 8 van de basisschool.
1

Wat doen de kinderen in het filmpje?
A Ze bekijken het wasvoorschrift.
B Ze onderzoeken waar hun kleren gemaakt zijn.
C Ze repareren de kleren die kapot zijn.

2

In welk werelddeel worden de meeste kleren gemaakt?
A Australië
B Europa
C Azië
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Wie kan ervoor zorgen dat de arbeiders meer geld verdienen?
A De moeders van de kinderen.
B De arbeiders als ze harder werken.
C Wij, als we meer betalen voor de kleren.

Klik op Samsam - Opdracht 2
Dan kom je bij het filmpje ‘Maryse: Gelukkig heb ik mijn kleren nog’.
4

Waarom verdwijnen de spullen uit de kamer van Maryse?
A Producten die in Nederland zijn gemaakt worden weggehaald.
B Producten met een etiket worden weggehaald.
C Producten die niet in Nederland zijn gemaakt worden weggehaald.

5

Uit welk land komt de stoel?
A China
B Korea
C Nederland

6

Wordt cacao in Nederland gemaakt?
A Nee
B Ja

Klik op Samsam - Opdracht 3
Dan kom je bij het filmpje ‘Kumar: Tomaatjes uit Italië’.
7

Welke gerecht maken de twee jongens?
A Hamburgers
B Wereldburgers
C Kaasburgers

8 Waar komt de sla in de supermarkt vandaan?

A Italië
B Holland
C Nieuw-Zeeland
9

Waar komt de kiwi in de supermarkt vandaan?
A Italië
B Holland
C Nieuw-Zeeland
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Opdracht 4
Heeft u nieuwe woorden gehoord? Schrijf ze op in uw woordenschrift en
schrijf er een synoniem bij.
Kijk de antwoorden na met de sleutel. Hoeveel antwoorden heeft u goed?

Klik op Samsam - Opdracht 5
Wilt u meer oefenen met luisteren en meer weten over het thema wereldburgerschap? Hier vindt u meer filmpjes van schooltv over wereldburgers.
U kunt ook de andere filmpjes van Samsam over het onderwerp bekijken op
www.samsam.net.
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