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Nieuws uit de media vernemen
Sebastian mag per dag een uur televisie kijken. Maar eerst moet 
hij zijn huiswerk maken. Hij kijkt liever naar documentaires dan 
naar tekenfilms of reclame. Vandaag wil hij het laatste nieuws op 
het gebied van ruimtevaarttechnologie en de bouw van raketten te 
weten komen.

Als Sebastian toch nog vragen heeft, kan hij ook op het internet 
naar informatie zoeken. Hiervoor mag hij de computer van zijn 
ouders gebruiken. Vaak surft hij meer dan een uur op de diverse 
internetsites, want hij ontdekt zo veel nieuws. Dan waarschuwt 
zijn moeder hem en moet hij de virtuele wereld verlaten.

Voor zijn verjaardag heeft Sebastian een encyclopedie gekregen. 
Na de documentaire bladert hij door de encyclopedie en leest een 
aantal artikelen door. Zo kan hij ook de moeilijke beschrijvingen 
nog een keer doorlezen, die hij tijdens de documentaire op TV niet 
heeft begrepen.

Een goed alternatief voor de televisie en het internet is de radio. Bijna elke zender verkondigt meerde-
re keren per dag de laatste gebeurtenissen uit de hele wereld. Tussendoor kun je naar muziek luisteren.

Hoe vaak kijk jij televisie ? ___________________________

Hoe vaak maak jij gebruik van het internet?  _______________

________________________________________________

Heb jij ook een encyclopedie? Welke? __________________________

___________________________________________

Luister je vaak naar het nieuws op de radio?  ______________________

_______________________________________________________

Naar welke zender luister je het liefst en waarom?  _________________

_______________________________________________________

Welke programma‘s/films kijk je het liefst? _____________________________________ 

 ______________________________________________________________________

Wanneer heb je voor het laatst een encyclopedie gebruikt? En wat heb je erin opgezocht?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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Nieuws uit de media vernemen
Vorm zinnen met de bouwstenen. Schrijf op, hoe je aan informatie 
komt.
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