
Wat is een lapbook? 
Een lapbook is een groot informatief blad met

hierop allerlei leuke vakjes, briefjes,
tekeningen waarop allemaal informatie te

lezen is over een bepaalde onderwerp. 

Wees creatief en laat zien wat je
allemaal hebt geleerd over de

Egyptenaren.
Gebruik hiervoor je boek, zoek
aanvullende informatie, maak

tekeningen. 

Je gaat de komende periode aan de slag om een lapbook te
maken over de Egyptenaren. 

Lapbook over Egyptenaren!

Doe je
best!

Op internet zijn ook veel voorbeelden van
lapbooks te vinden die je kunt gebruiken voor

inspiratie. 



Wat is een lapbook? 
Een lapbook is een groot informatief blad met

hierop allerlei leuke vakjes, briefjes,
tekeningen waarop allemaal informatie te

lezen is over een bepaalde onderwerp. 

Wees creatief en laat zien wat je
allemaal hebt geleerd over de

Romeinen.
Gebruik hiervoor je boek, zoek
aanvullende informatie, maak

tekeningen. 

Lapbook over Romeinen!

Je gaat de komende periode aan de slag om een lapbook te
maken over de Romeinen. 

Doe je
best!



We hebben bij natuur geleerd wat een
voedselketen is. Nu ga je zelf aan de slag om
op een creatieve manier een voedselketen

te maken. 

Zorg dat je goed duidelijk
maakt waarmee een

voedselketen begint en eindigt.
Je kunt natuurlijk ook op zoek
gaan naar voorbeelden voor

meer inspiratie. 

Voedselketen opdracht natuur!

Doe je
best!



We hebben bij natuur alles geleerd over de
spijsvertering. Nu ga je zelf aan de slag om op
een creatieve manier een menselijk lichaam
te maken met hierin de organen + hun taken

rondom de spijsvertering. 

Zorg dat je goed duidelijk
maakt wat de taken van de

organen zijn. 

Spijsvertering opdracht natuur!

Doe je
best!

Wat gebeurt er met je eten na dat je het hebt
doorgeslikt?



Wat is een infographic?
Een infographic is een poster met hierop
informatie in combinatie met plaatjes en
tekeningen. Als je een infographic bekijkt,

kun je er iets van leren.

Bij deze opdracht maak je zelf een
infographic over alles wat je tot nu toe hebt

geleerd over de Europese Unie. Gebruik
hiervoor boeken, internet etc. 

Infographic Europese Unie

Veel succes, maak er iets 
moois van!



Bedankt voor het downloaden

Veel plezier met het document!
Je kunt het gratis delen met iedereen.

We zouden het leuk vinden als je onze
social media bij anderen aanraadt. Tag je

ons op Instagram en/ of Facebook?

www.juffrouwfemke.com
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@jufinge_
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