KANROEGOE?
KANGOEROE!
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STAP 1
1. Hoe druk je je uit in de volgende situaties? Noteer telkens wat je zegt.
Het is noodzakelijk dat je kleine broertje zijn
bord leeg eet.
Je hebt iemands hulp nodig om een ijskast te
verplaatsen.
Zeg je leraar dat het niet mogelijk is je tekening op tijd af te geven.
Vraag je moeder of ze je toelaat naar de film
te gaan.
Zeg iemand met nadruk dat het nodig is te
wachten.
2. Vergelijk in groepjes de zinnen die je hebt gemaakt. Zijn er overeenkomsten?
3. Ga na hoe je de boodschap hebt uitgedrukt. Welke woorden zijn belangrijk? Onderstreep of omcirkel ze.

STAP 2
1. Drie keer hetzelfde bericht, zou je zeggen.

VAN HOREN ZEGGEN
Automobilisten in Australië moeten uitkijken voor kangoeroes. Dat vertelt Jim Miles, een ervaren Australisch automobilist. Die kangoeroes staan op de snelwegen en op de secundaire
wegen uit plassen regenwater te drinken.
In sommige streken is het zo droog, dat die plassen het enige drinkwater zijn dat de buideldieren kunnen vinden. Op het asfalt blijft de weinige regen die in maanden is gevallen een
tijdje staan.
Ook adelaars vinden wel eens in verkeersongelukken de dood. Deze roofvogels zitten dikwijls te pikken in de kadavers van de verongelukte kangoeroes en zo worden ze op hun beurt
overreden.
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VAN HOREN ZEGGEN
Automobilisten in Australië schijnen te moeten uitkijken voor kangoeroes. Althans dat beweert een zekere Jim Miles, een Australisch automobilist. Die kangoeroes schijnen op de
snelwegen en op de secundaire wegen uit plassen regenwater te staan drinken.
In sommige streken schijnt het zo droog te zijn, dat die plassen het enige drinkwater zijn dat
de buideldieren zouden kunnen vinden. Op het asfalt blijft de weinige regen die in maanden
is gevallen naar verluidt een tijdje staan.
Ook adelaars schijnen wel eens in verkeersongelukken de dood te vinden. Deze roofvogels
zouden dikwijls zitten pikken in de kadavers van de verongelukte kangoeroes en zo zouden
ze op hun beurt worden overreden.

VAN HOREN ZEGGEN
Automobilisten in Australië blijken te moeten uitkijken voor kangoeroes. Dat kunnen we afleiden uit wat Jim Miles, een Australisch automobilist, overkwam. Die kangoeroes blijken op
de snelwegen en op de secundaire wegen uit plassen regenwater te drinken.
In sommige streken blijkt het zo droog te zijn, dat die plassen het enige drinkwater zijn dat de
buideldieren kunnen vinden. Op het asfalt blijft de weinige regen die in maanden is gevallen
een tijdje staan.
Ook adelaars blijken wel eens de dood te vinden in verkeersongelukken. Deze roofvogels zitten dikwijls te pikken in de kadavers van de verongelukte kangoeroes en zo blijken ze op hun
beurt te worden overreden.
2. Welke van de drie teksten komt jou het meest/minst geloofwaardig voor? Waarom?

3. En welke van onderstaande berichten geloof je het meest? Waarom?

BRITTEN
Eén op zeven Britten blijkt nauwelijks te kunnen lezen of schrijven. Dat is het resultaat van
een onderzoek in Groot-Brittannië. Eén op vijfentwintig blijkt ronduit analfabeet te zijn.

SCHIJN BEDRIEGT HELPT
In Lapland schijnen duizenden rendieren te worden uitgerust met reflectoren. De overheid
zou willen vermijden dat de beesten bij het oversteken van de weg worden aangereden.
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STAP 3
1. Welke zin past het best bij elke tekening? Lees de zinnen met de gepaste intonatie.
- Peter zou kunnen struikelen

- Dat moet veel geld kosten

- Peter lijkt te struikelen

- Dat lijkt veel geld te kosten

- De muzikant wil de wereld veranderen

- Jef wil vermageren

- De muzikant schijnt de wereld te willen

- Jef moet vermageren

veranderen

- Jef kan vermageren

- Dat zou wel eens veel geld kunnen kosten
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2. Welke woorden drukken een gevoel uit? Duid ze aan.
3. Horen ze bij andere woorden uit de zin?

4. Tot welke woordsoort behoren ze?

5. Probeer ze precies te benoemen.

Samengevat

Oefening
Kangoeroe
Weet jij waar de naam kangoeroe vandaan schijnt te komen?
Volgens James Dorothy van de New York Zoological Society zag een ontdekkingsreiziger in
Australië plots een dier voorbijrennen. Hij zou een inboorling hebben gevraagd hoe men het
dier noemde. Waarop de aboriginal schijnt te hebben geantwoord “kangoeroe”, wat zoveel
zou betekenen als “ik versta het niet” ...

Kangoeroe
Weet jij waar de naam kangoeroe vandaan blijkt te komen?
Volgens James Dorothy van de New York Zoological Society zag een ontdekkingsreiziger in
Australië plots een dier voorbijrennen. Hij heeft een inboorling gevraagd hoe men het dier
noemde. Waarop de aboriginal antwoordde “kangoeroe”, wat zoveel blijkt te betekenen als
“ik versta het niet” ...
Welke werkwoordelijke rest vind je in deze teksten bij de hulpwerkwoorden van modaliteit schijnen en blijken?
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