DE THUISKAART
Jacolien en Simone zijn twee
onderzoekers uit Groningen. Ze doen
onderzoek naar uitdrukkingen. En jij
kan daarbij helpen! Hoe je dat kunt
doen, lees je hieronder. Veel plezier!
Jullie gaan deze week twee echte
onderzoekers helpen! Dat is natuurlijk
superleuk, maar wat doet een onderzoeker eigenlijk?

Opdracht 1
A: Schrijf op waar jij aan denkt bij een onderzoeker. Wat denk je dat hij of
zij doet?
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
B: Teken hieronder een onderzoeker zoals jij denkt dat hij of zij
eruitziet. Teken ook drie dingen die te maken hebben met onderzoek.
(Bijvoorbeeld speciale kleren, of spullen die ze nodig hebben).

TAAL

Wist je dat je ook onderzoek kan doen naar taal? Zo kan je bijvoorbeeld
onderzoeken wat de verschillen zijn tussen Frans en Nederlands, maar
ook wat er juist hetzelfde is aan deze talen. Of hoe kinderen leren wie er
met ‘‘ik’’ en ‘‘jij’’ worden bedoeld, en waarom Duitse mensen het in het
begin moeilijk vinden om ‘‘huis’’ te zeggen. Ook kun je onderzoek doen
naar uitdrukkingen. Dat doen Simone en Jacolien uit Groningen. En jullie
mogen meedoen! Maar wat zijn uitdrukkingen precies?
UITDRUKKINGEN

Een uitdrukking is een zin die iets anders betekent dan je in woorden zegt.
Huh, een zin die iets anders betekent dan wat je zegt? Dat is vreemd! Als
je zegt “Om 12 uur eet ik een broodje” dan bedoel je daar ook echt mee
dat je om 12 uur een broodje eet. Maar als je zegt “Ik heb een boek voor
een appel en een ei gekocht” dan bedoel je niet dat je écht met een appel
en een ei een boek hebt betaald. Je hebt gewoon geld betaald! Maar niet
zoveel, wat de uitdrukking betekent dat je iets voor heel weinig geld hebt
gekocht. Bij een uitdrukking maakt het dus meestal niet uit of je weet wat
de aparte woorden betekenen, de woorden ‘appel’ en ‘ei’ helpen je niet
met de betekenis van de zin. Daarom moet je uitdrukkingen eigenlijk als
hele zin onthouden.
KINDEREN

De onderzoekers zijn heel benieuwd welke uitdrukkingen jij eigenlijk kent.
Ze vragen zich namelijk af hoe kinderen dit soort zinnen leren, en hoe oud
ze dan zijn. En jij kan daarbij helpen! Nee, geen zorgen, je hebt er geen
labjas voor nodig, het kan gewoon thuis achter de computer of tablet.
Maar, de onderzoekers mogen jouw antwoorden alleen gebruiken als je
vraagt aan je ouders of je mee mag doen. Dus ren vlug naar ze toe, vraag
je ouders toestemming en word een echte onderzoeker!

Opdracht 2
Welke uitdrukkingen ken jij eigenlijk? Pak je tablet of ga naar de computer
en test het op maakdatdekatwijs.nl/scholen. Vul je gegevens in en kijk
welke uitdrukkingen jij kent!
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