Voorblad

BLZ 1

Leerdoel: ik weet wat feiten en meningen zijn, ik weet het
verschil en kan zeggen of iets een feit of een mening is.
Als je aan het praten bent of iets ziet kan je je mening geven. Een mening is iets
wat iemand vindt. Naast meningen heb je ook feiten. Een feit is iets wat gewoon zo is, het staat vast. Als je weet wat feiten en meningen zijn begrijp je een
ander vaak beter en weet jij zelf ook of de dingen die je zegt feiten of meningen
zijn.

Kort voorbeeld
Hieronder zie je twee zinnen staan. Bedenk welke zin een feit is en welke zin
een mening. Zet een rondje om het goede antwoord.
•

Anne heeft vandaag een jurk aan

feit/mening

•

Ik vind Anne haar jurk mooi

feit/mening

Antwoord
•

Anne heeft vandaag een jurk aan: dit is een feit, want het is zo.

•

Ik vind Anne haar jurk mooi: dat is een mening, want het is iets wat ik vind.
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Opgave 1

Opgave 2

Bekijk de uitspraken. Bedenk of het een
feit of mening is. Zet een rondje om het
goede antwoord.

Je weet nu al een beetje wat feiten en
meningen zijn. Bekijk de uitspraak en
maak daarna de zin die eronder staat
af.
Kies uit: het is wat ik vind / het gewoon
zo is

bah, het regent.
Daar hou ik helemaal niet van!
feit/mening

papa heeft een
zwarte auto

omdat het buiten
regent blijven we
binnen spelen feit/
mening

door de regen is het
plein nat
geworden

Dit is een feit/mening.
Dat weet ik omdat___________________________

feit/mening

ik vind papa’s
auto mooi

ik vind het veel
lekkerder als de
zon schijnt
feit/mening

Ik vind het fijn dat
we binnen mogen
spelen van de juf

Dit is een feit/mening.
Dat weet ik omdat___________________________

feit/mening
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Opgave 3

Opgave 5

Je weet nu een beetje wat een menig is.
Bekijk de zinnen. Zet een rondje om het
woord waardoor jij weet dat de zin een
mening is. Tip! Vind je het lastig? Bekijk
de vorige opdrachten, dat zijn allemaal
voorbeelden.

Bekijk het gesprekje. Waar zie je een feit
en waar zie je een mening? Zet een rondje om het juiste antwoord.
Let op! Je hoeft niet overal een rondje te
zetten.

•

Ik hou ervan als de zon schijnt

•

Ik vind het dan fijn om een korte
broek aan te doen

•

Ik ben op voetballen gegaan omdat
ik het een leuke sport vind

•

Mama houdt van thee, ik vind
limonade lekkerder (pssst! Hier zitten
er twee)

Opgave 4
Bekijk de zinnen in de wolkjes. Je ziet een
feit en een mening. Vul daarna de lege
wolkjes over jezelf in. Zet in het ene wolkje een feit en in het andere wolkje een
mening.
Ik vind
hem wel
een beetje te

Ik heb vandaag
mijn rode trui
aan
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Opgave 6
Lees het verhaal. Zie je een feit staan? Zet
hier dan een rood rondje omheen. Zie je
en mening staan? Zet hier dan een blauw
rondje omheen.

•

Ik eet graag pizza. Wat eet jij graag?

____________________________________________________

____________________________________________________

Rosa en Koen zijn in de speeltuin.

De schommels zijn geel met zwart.
Ik vind deze schommel mooi, zegt Koen.

Opgave 8

Ik vind de paarse schommel mooier, zegt Vul de zinnen aan.
Rosa.
Een feit over mij:________________________________
In de andere speeltuin staat een paarse
schommel, zegt Koen.

Ik speel liever in de andere speeltuin, zegt
Rosa.
Opgave 7
Kijk naar de uitspraken. Het zijn allemaal
meningen. Schrijf jouw mening erachter.
•

Ik vind blauw mooi. Welke kleur vind
jij mooi?_____________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

Een mening daarover:_________________________
______________________________________________________

______________________________________________________

________________________________________________
•

Mijn hobby is lezen. Wat is jouw
hobby?______________________________________
________________________________________________
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BLZ 6

Opgave 1
•
•
•
•
•

Oranje: mening
Groen: feit
Blauw: feit
Paars: menig
Geel: mening

Opgave 2
•

•

Roze: dit is een feit. Dat weet ik
omdat het gewoon zo is.
Blauw: dit is een mening. Dat
weet ik omdat het iets is wat ik
vind.

Opgave 3
•
•

•
•

Hou
Vind
Vind
Houdt + vind

Opgave 6
Rosa en Koen zijn in de speeltuin.
RO0D
De schommels zijn geel met zwart.
ROOD
Ik vind deze schommel mooi, zegt
Koen.
BLAUW
Ik vind de paarse schommel mooier,
zegt Rosa.
BLAUW
In de andere speeltuin staat een
paarse schommel, zegt Koen.
ROOD
Ik speel liever in de andere speeltuin,
zegt Rosa.
ROOD

Opgave 4
Eigen antwoord.

Opgave 7
Eigen antwoord

Opgave 5

Opgave 8
Eigen antwoord

•
•
•

Geel: feit
Bovenste paarse: mening
Onderste paarse: feit
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