Opdrachtkaart • Reclameposter

Wat is het?
Je laat op één groot vel papier zien waarom de Amsterdamse boer en boerin belangrijk zijn voor ons dagelijks eten.
Een poster heeft veel informatie en weinig
tekst. Een poster gebruik je om uitleg te
geven aan mensen die er nog weinig vanaf
weten.

Materiaal
• een groot vel papier
• schrijfgerei
• eventueel foto’s, plaatjes en tekeningen

Hoe komt het over?
aantrekkelijk

duidelijk

samenvatting

boodschap

het maakt je nieuwsgierig,
je wilt het beter bekijken
je ziet in één keer waar het
over gaat
je raakt niet verveeld door
teveel tekst
je leert iets

Wat moet erop?
titel

boodschap

beelden

meer weten

naam

amsterdams

nme

centrum

een korte duidelijke zin over
jouw boodschap
een korte tekst over waarom het
werk van een boer(in) belangrijk
is voor ons dagelijks eten
foto’s, tekeningen, plaatjes over
jouw boodschap
schrijf op waar mensen nog
meer informatie kunnen vinden,
bijvoorbeeld een website
makers, groep, school, datum
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.boerderijeducatie.amsterdam.nl

Opdrachtkaart • Reclamecadeau placemat

Wat is het?
Met een reclamecadeau laat je in één keer
zien waarom de Amsterdamse boer en
boerin belangrijk zijn voor ons dagelijks
eten.
Een placemat vinden mensen een leuk
cadeau om te krijgen.
Een placemat is een onderlegger voor
een bord en bestek. Het is een geschikt
cadeau want elke keer als ze deze
placemat gebruiken zullen ze jouw boodschap zien of lezen en zullen ze aan de
boeren en boerinnen denken!

Materiaal
•
•
•
•

(gekleurd) vel papier
schrijfgerei
eventueel foto’s, plaatjes uit tijdschriften
lamineerapparaat of boeklon

Hoe ziet het eruit?
aantrekkelijk

duidelijk

verzorgd

het maakt je nieuwsgierig, je
wilt het beter bekijken
je ziet in één keer waar het
over gaat
het ziet er netjes uit zodat je
het wilt gebruiken

Wat moet erop?
slagzin

boodschap

beelden

meer weten

naam

amsterdams

nme

centrum

een pakkende zin, die je makkelijk onthoudt (een bekend
voorbeeld is “Ik wil bolletje…”)
een korte tekst of een beeld
over waarom het werk van een
boer(in) belangrijk is voor ons
dagelijks eten
foto’s, tekeningen, plaatjes over
jouw boodschap
schrijf op waar mensen nog
meer informatie kunnen vinden,
bijvoorbeeld op een website
makers, groep, school, datum
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.boerderijeducatie.amsterdam.nl

Opdrachtkaart • Reclamecadeau Amsterdams recept

Wat is het?
Met een reclamecadeau laat je in één keer
zien waarom de Amsterdamse boer en
boerin belangrijk zijn voor ons dagelijks
eten.
Een recept vinden mensen een leuk
cadeau om te krijgen.
Een recept is een tekst of tekening over
wat je nodig hebt voor een maaltijd en
hoe je die kunt bereiden. Het is een geschikt cadeau want elke keer als ze dit
recept maken zullen ze aan de boeren en
boerinnen denken!

Materiaal
• een vel papier
• schrijfgerei
• kookboeken voor inspiratie

Hoe ziet het er uit?
aantrekkelijk

duidelijk

verzorgd

het maakt je nieuwsgierig, je
wilt het meteen lezen
je ziet in één keer wat je moet
doen
het ziet er netjes uit zodat je
het graag wilt maken

Wat moet erin?
ingrediënten

kookmaterialen

kookstappen

naam

amsterdams

nme

centrum

w w w

alleen producten van
Amsterdamse boerderijen die
nodig zijn voor de maaltijd
materialen die je nodig hebt
om te koken, bijvoorbeeld
lepels, pannen, mixer
korte beschrijving hoe je de
maaltijd moet klaarmaken en
met welke ingrediënten en
kookmaterialen
makers, groep, school, datum

.boerderijeducatie.amsterdam.nl

Opdrachtkaart • Reclametekst website

Wat is het?
Met een tekst op een website laat je zien
waarom de Amsterdamse boer(in) belangrijk is voor ons dagelijks eten.
Websites die je hiervoor kunt gebruiken
zijn die van de boer(in), van de school of
www.boerderijeducatie-amsterdam.nl.
Een website bestaat uit teksten en plaatjes. De tekst is altijd kort en bondig. Veel
mensen vinden het niet fijn om lange teksten op een beeldscherm te lezen.

Materiaal
• schrijfgerei en kladblok
• computer met internet

Hoe ziet het eruit?
samenvatting

vrolijk

duidelijk

aanspreken

amsterdams

je geeft alleen de belangrijkste
informatie
de tekst ziet er vrolijk uit met
bijvoorbeeld kleuren, opsommingen, lijnen, bijzondere
lettertypes en hoofdletters
de zinnen zijn kort, eenvoudig
en goed leesbaar
spreek de lezer direct aan met
u, jij of jullie

nme

centrum

Wat moet erop?
slagzin

boodschap

beelden

naam

een pakkende zin, die de aandacht trekt (een bekend voorbeeld is: “Ik wil bolletje…”)
een korte tekst over waarom het
werk van een boer(in) belangrijk
is voor ons dagelijks eten
foto’s, tekeningen, plaatjes over
jouw boodschap
makers, groep, school, datum
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.boerderijeducatie.amsterdam.nl

