Van Zwerkbal
En nu met
tot
gevoel!
…
Verbetersleutel

Verzin je eigen sport. Leg uit hoe je de sport beoefent.
De volgende vragen kunnen je helpen om na te denken over de sport.
Dialoog
B te antwoorden.
Schrijf een
antwoord A
bij alle vragen. Bij de eerste vier vragen hoefDialoog
je niet in zinnen
Bij de laatste vier doe je dat wel.
(Arno, Babar en Mike zijn lid van dezelfde
(Jarne en Eva zitten bij elkaar in de klas.
voetbalploeg. Vandaag komt Mike niet naar de
Jarne is verliefd op Eva. Is Eva ook verliefd op
- Wat is de naam van de sport? _______________________________________________________
training.
hem?)
_______________________________________________________________________________
Arno denkt dat er iets gebeurd is met Mike…)
- Wat heb je nodig voor de sport? ____________________________________________________
Jarne: Jij bent ongelooflijk mooi als
Arno: Mike is verdwenen. Wanneer heb
_______________________________________________________________________________
je lacht.
jij hem voor ’t laatst gezien?
- Welke kleren moet je dragen?______________________________________________________
Eva:
Enkel als ik lach?
Babar: Mike? Ik heb hem niet gezien en
_______________________________________________________________________________
weet niet waar hij naartoe
Jarne: Neen. Ook als je zingt,
- Hoeveel spelers zijn er? ___________________________________________________________
ging. En dan nog…
huilt, vecht,
_______________________________________________________________________________
nadenkt, slaat
Arno: Wat nog?
- Krijg je punten? Hoe? ____________________________________________________________
of bloost kan ik mijn ogen niet van
Babar: Mike vindt mij maar onnozel
_______________________________________________________________________________
je afhouden. Zelfs wanneer je ruziemaakt
en pest mij voortdurend.
ben je adembenemend.
_______________________________________________________________________________
Waarom zou ik hem dan in hemelsnaam
_______________________________________________________________________________
Eva:
Gemene verleider.
helpen zoeken?
- Hoe
je sport?
ze?hebt
_________________________________________________
Jarne: Echt waar, ik meen het.
Arno:begint
Beweer
jij nu Hoe
dat jeeindigt
hem wel
gezien?
_______________________________________________________________________________
Eva:
Ik vind jou het mooist als je
_______________________________________________________________________________
slaapt.
Babar: Vraag het maar aan een ander.
Ik zwijg.
_______________________________________________________________________________
Jarne: Als ik… slaap?
- Wat
dewerkt
(belangrijke)
Arno:zijnJij
echt nietregels?
mee…_____________________________________________________
Eva:
Ja. Dan houd je ten minste
Vind je hem dan zo vervelend?
_______________________________________________________________________________
je mond!
_______________________________________________________________________________
Babar: Ik word dagelijks door die
jongen gepest en door het slijk gehaald.
_______________________________________________________________________________
Ik haat hem!
_______________________________________________________________________________
Arno: Oké, oké. Ik zoek het wel
_______________________________________________________________________________
alleen uit.
- Bestaan er wedstrijden voor deze sport? Hoe win je die? _________________________________
Babar: Wacht!
_______________________________________________________________________________
Arno: Wat is er? Wil je me toch helpen?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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