
luisteropdracht:  

De Eerste wereldoorlog 

Naam:       Datum:         /        /    

Bekijk dit filmpje op Schooltv: http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20071126_wereldoorlog01  

1. Welke soort tekst hoor je?  

a. Kies uit:  

 fictie 

 non-fictie 

b. Kies uit:  

 ontspannende tekst 

 informatieve tekst 

 instructie 

 poëzie  

 wervende tekst  

 

2. Welke titel past het best bij het fragment?  

 Oorlog maakt vele doden.  

 Van kleine oorlog naar wereldoorlog.  

 Duitsland valt Frankrijk aan.  

 Moord op de kroonprins van Oostenrijk-Hongarije.  

 

 

3. Neem twee kleurpotloden. Omcirkel de landen die elkaar helpen tijdens de oorlog in eenzelfde kleur.  

Duitsland  Amerika  

 Frankrijk  Rusland 

Engeland  Italië  

 Oostenrijk-Hongarije  Spanje 

 

4. Luister goed naar de tekst en probeer hetvolgende woord te verklaren: 

Een verbond =  ______________________________________________________________________________________________ 

 

5. In het fragment hoor je onderstaande zin. Waar wijzen de verwijswoorden naar?  

Het gaat heel snel en ze komen een heel eind. 

Het = ____________________________ 

ze = ____________________________ 
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5. Vul de juiste jaartallen in:  

Het begin van de oorlog: ___________ 

Het einde van de oorlog: ___________ 

 

6. Zet deze gebeurtenissen in de juiste volgorde. Schrijf nummers van 1 tot 6:  

…   De kroonprins van Oostenrijk-Hongarije wordt vermoord.  

…   Als de Amerikanen ons komen helpen, moeten de Duitsers zich eindelijk overgeven.  

…   Duitsland valt Frankrijk aan. Ze winnen al snel veel terrein.  

…   Duitsland helpt Oostenrijk-Hongarije met hun oorlog.  

…   De soldaten maken loopgraven in de grond en kunnen zo de Duitsers tegenhouden.  

…   De legers vechten vier jaar lang, zonder grote vooruitgang.  

 

7. Geef jouw mening.  Schrap wat niet past en vul aan:   

Vind je het goed dat een land veel fabrieken bouwt om wapens te kunnen maken?  

Ik vind van WEL / NIET omdat ________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Vind je het goed dat landen elkaar helpen bij oorlog?  

Ik vind van WEL / NIET omdat ________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 
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Bronnen afbeeldingen;  

http://www.entoen.nu/eerstewereldoorlog/beeld-en-geluid/eerste-wereldoorlog 

http://www.voorleesvogel.nl/despin/lessen/eerste_wereldoorlog/default.htm 
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