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Het kroontjesvirus
Vooraf

• Sluit aan bij het artikel ‘Omgaan met het coronavirus’ op
de website van Klap.
• Motivatie
We leven momenteel in een heel vreemde tijd. Alle scholen zijn gesloten, net als de sportcentra en zwembaden,
en ook de meeste winkels zijn gesloten. Heel veel mama’s
en papa’s werken van thuis uit of zijn tijdelijk technisch
werkloos. En dat allemaal door een virusje, zo klein
dat je het met je blote oog niet kan zien. Het maakt veel
volwassenen en kinderen bang, en dat is normaal. Het is
belangrijk dat je met die angst leert omgaan. Het maken
van deze werkbladen kan je daarbij helpen.
• Doelstellingen
- Je weet hoe je besmet kan raken met het coronavirus.
- Je weet wat JIJ kan doen om het coronavirus klein te
krijgen.
- Je praat met iemand over je zorgen, veroorzaakt door
het coronavirus.

• Werkwijze
- Instap: Waarom noemt men het coronavirus ook wel
het kroontjesvirus? Wanneer je naar onderstaand filmpje
kijkt, kan je die vraag beantwoorden (het antwoord op
deze vraag staat in de verbetersleutel).
https://schooltv.nl/video/wat-is-het-coronavirus-eenvirus-in-de-vorm-van-een-kroon/#q=%22corona%22
- Kern: Lees het artikel ‘Omgaan met het coronavirus’
op de Klap-site. Los daarna vraag 1 van het werkblad op.
Wanneer je klaar bent, praat je even met een volwassene
over je woordspin. Maak daarna de rest van de vragen.
Wanneer je alle vragen hebt opgelost, kan je jezelf verbeteren aan de hand van de sleutel. Vergeet niet met
iemand te praten over je coronazorgen bij vraag 6. Veel
succes!
- Slot: Teken een groot hart op wit papier en knip het uit.
Schrijf in het hart ‘dankjewel!’. Noteer ook een aantal
beroepen die onmisbaar zijn in deze moeilijke tijd. Denk
aan dokters, winkelpersoneel, transporteurs … Wanneer
je hart klaar is, hang je het aan het raam. Misschien
kunnen je mama of papa een foto nemen en die delen via
de sociale media. Zo zeggen we dankjewel aan alle dappere mensen die nu aan het werk zijn.

