Ons lichaam (A2)
Ons lichaam is heel bijzonder en kan heel veel. Met ons lichaam leven en beleven wij. Iedereen heeft een
ander lichaam, maar van binnen zijn we allemaal hetzelfde.
Alle mensen hebben haar op het hoofd, oren en een gezicht, maar dit ziet er bij iedereen anders uit. Met
onze kin, mond, tanden, neus, ogen en wenkbrauwen kunnen wij onze emoties laten zien. Welke emotie wil
jij graag zien?
Met onze nek, schouders, borst, armen, rug en heup kunnen we bewegen en dansen op muziek en ze zijn
de basis van het lichaam. Welke muziek luister jij graag? Met een arm, elleboog, hand en vinger kunnen wij
spullen oppakken. Welke spullen vind jij leuk?
Met een been, knie, enkel, voet en teen kunnen wij lopen. Waar loop jij graag heen? We bewegen, lopen en
dansen met de spieren in ons lichaam.
Onze organen zorgen ervoor dat het lichaam kan leven en dat is bij iedereen hetzelfde: de hersenen die
denken, de longen die ademen, het hart dat klopt, de lever die zuivert, een maag die verteert, nieren die
schoonmaken en hele lange darmen.

Heb je de tekst begrepen?
1) Met welk deel van ons gezicht laten wij een emotie zien?
a) met onze oren, nek en armen
b) met onze mond, ogen en wenkbrauwen
c) met ons been, knie en voet
d) met onze heup, borst en armen
2) Wat doen wij met ons lichaam?
a) leven en beleven
b) wij zijn allemaal hetzelfde
c) wij zijn allemaal verschillend
d) we hebben een neus, oren en ogen
3) Wat doen de longen?
a) bewegen
b) oppakken
c) denken
d) ademen
4) Waar zit het hart?
a) knie
b) borst
c) teen
d) gezicht
5) Waar zit de kin?
a) borst
b) arm
c) hoofd
d) voet
Oorsprong: https://lingua.com/nl/nederlands/lezen/lichaam/ - Oplossingen: 1) b 2) a 3) d 4) b 5) c

