
Twee nieuwe themaseries 
bij Denkwerk!

Omgaan met internet
Kinderen zijn steeds jonger en vaker 
online. Maak uw leerlingen op een 
speelse manier bewust van de moge-
lijkheden én de risico’s van internet. 
Ze leren goed zoeken en informatie op 
websites beoordelen. Ook onderwerpen 
als games, foto’s, filmpjes, verborgen 
reclame en ‘wat zet je op internet’ 
komen aan bod.

Voor groep 3-4, 5-6 en 7-8. Voor groep 3-4, 5-6 en 7-8.

Omgaan met reclame
Reclame is overal. Maar het is niet 
altijd even herkenbaar. Maak uw 
leerlingen bewust van reclame en het 
effect ervan. De kinderen gaan 
zelfstandig en spelenderwijs aan de 
slag, bijvoorbeeld met zoekplaten, zelf 
reclames maken en woordzoekers.

Zelfstandig werken:
Z biedt de oplossing!
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Bestel direct op www.zelfstandig-werken.nl



Themaseries 
internet en reclame

Zelfstandig aan de slag 
met Denkwerk

{Nieuw!}

Internet en reclame zijn voor uw 
leerlingen belangrijke en leuke thema’s 
waarmee zij dagelijks te maken 
hebben. De aansprekende boekjes 
van Denkwerk hebben een positieve 
insteek. Er is dus veel aandacht voor 
de mogelijkheden van internet en 
reclame, maar ook worden kinderen 
zich goed bewust van de risico’s 
ervan. Ze kunnen zoals u dat van Z 
gewend bent geheel zelfstandig met 
de boekjes aan de slag. Aan het eind 
van iedere taak mogen de kinderen 
als beloning een plaatje van een 
stripverhaal open krassen.

Ontwikkeld i.s.m. 
het Kennis centrum 
Jeugd en Media.

•  Leert op speelse manier omgaan 
met internet en reclame

•  Elk boekje bevat vijftien taken 
met elk vier opdrachten

•  Zelfstandig aan de slag (ook 
zonder computer)

•  Uitdagende en gevarieerde 
opdrachten

Bestel direct op www.zelfstandig-werken.nl


