
1.	In	de	kranten,	op	de	televisie
 a. In de media hoor je veel over het coronavirus. 
 Beantwoord deze vragen. Geef in elk vak een ander antwoord. 
 >> Wat weet je al over het coronavirus? 

 

>> Wat wil je nog weten over het coronavirus?
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 c. Ga op een mat liggen. Sluit even je ogen. 
 Leg je handen op je buik. Volg je ademhaling. 
 Onderzoek waar in je lichaam je jouw gevoelens 
 waarneemt. Kleur die plekken op de figuur. 
 Bijvoorbeeld: Je bent ongerust en je voelt dat in je buik. 

 b. Hoe voel jij je bij het coronavirus? 
 Kleur de ballonnetjes die van toepassing zijn.
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2.	Meer	weten
 Lees de artikels over het coronavirus op pag. 4, 5 en 13 van Klap. 
 Los daarna deze vragen op. 
 a. Geef vijf verschillende redenen op waarom je beter thuis blijft. 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 
 b. Waarom is hamsteren niet nodig? 

 

 
 c. Welke drie landen hebben de meeste besmettingen in Europa? Gebruik voor de laatste cijfers het internet.
 Duid deze drie landen aan op de kaart hieronder. 

 d. Kijk terug naar oefening 1.a. 
 Heb je na het lezen van de Klap-artikels een antwoord op de vragen die je wilde weten? 

 O JA O NEE
 Indien niet: kan je op een andere manier de antwoorden vinden? Voer dit uit.
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3.	Solidariteit
 Het is belangrijk dat we zorgen voor elkaar. Dat kan je op verschillende manieren doen. 
 a. Schrijf een brief aan iemand die je graag ziet. Dat kunnen je grootouders zijn, een vriend(in), klasgenoot … 

Schrijf de brief op het leuke briefpapier hieronder.  
Knip de brief uit, schrijf het adres op een envelop en post je brief.

 b. Zoek een boek dat je leuk vindt. Het kan een strip, weetboek, leesboek … zijn. 
 Maak een filmpje van jezelf terwijl je een stukje voorleest. Stuur de video naar een neefje, nichtje, vriendje … 

Denk goed na over het stukje dat je wil voorlezen. 
 Oefen het lezen enkele keren in. Lees het stukje expressief voor. 
 Lees niet te snel. Hou rekening met leestekens. 
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