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Werkstuk wizard
Hulpvragen dieren
Waarnemen
Hoe ziet het dier eruit?
Hoe beweegt het dier?
Welke geluiden maakt het dier?
Hoe voelt het dier aan?
Hoe reageert het dier op je?
Hoe neemt het dier waar?
Leven en wonen
Waar leeft het dier in het wild?
Welke planten groeien in de omgeving van het dier?
Welke andere dieren leven in zijn omgeving?
Heeft het dier vijanden? Welke?
Is het dier een vijand voor andere dieren?
Wat voor huis heeft het dier?
Waar leeft het dier als het bij de mensen woont?
Het jaar door
Hoe oud kan het dier worden?
Wat doet het dier overdag en ‘s nachts
Wat doet het dier in de herfst, zomer, lente en winter?
Alleen of samen
Leeft het dier alleen of in een groep?
Heeft de groep een leider?
Hoe wordt het dier leider van een groep?
Eten en drinken
Wat eet en drinkt het dier?
Hoe komt het dier aan voedsel?
Waar bewaart het dier zijn voedsel?
Jonge dieren
Hoe paart het dier?
Hoe krijgt het dier jongen?
Hoe worden de jonge dieren verzorgd?
Hoe worden de jonge dieren beschermd?
Hoe spelen de jonge dieren?
Veranderen de jonge dieren als ze groeien?
Hoe lang blijven de jonge dieren bij hun ouders?
Mens en dier
Tot welke familie behoort het dier?
Is het dier nuttig?
Wordt het dier door de mens bedreigd? Beschermd?
Welke voorouders heeft het dier?
Wat moet je doen om het dier gezond te houden?
Wat doet de mens met het dier?
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Hulpvragen landen
De geografie
Waar ligt het land in de wereld?
Hoe goot is het?
Aan welk land grenst het land?
Bij welk werelddeel hoort het land?
Wat zijn de provincies?
Landschap
Hoe ziet het landschap eruit?
Welke bergen liggen er?
Welke rivieren heeft het land?
Welke planten groeien er?
Welke dieren komen er veel voor?
Klimaat
Wat is het klimaat van het land?
De bevolking
Hoeveel inwoners heeft het land?
Wat voor bevolkingsgroepen wonen er in het land?
Hoe wonen en leven de mensen er?
Wat eten de mensen?
Wat is het geloof van de mensen? Welke godsdiensten zijn er in het land?
Wat voor taal spreken ze?
Welke dingen doen ze samen met Nederland?
Toerisme
Wat bezoeken de toeristen.
De economie
Waar leven de meeste mensen van? Waar verdienen ze hun geld mee?
Is er landbouw, veeteelt, bosbouw of visserij
Heeft het land veel delfstoffen?
Wat is de industrie van het land?
Waarin wordt handel gedreven?
Is het een rijk of arm land?
Hoe krijgt het land hulp van rijke landen?
Hoe geeft het land hulp aan arme landen?
De geschiedenis
Welk stukje geschiedenis is belangrijk voor het land?
Zijn er beroemde mensen die uit dit land komen?
Zijn er bouwwerken die beroemd zijn over de hele wereld?
Bestuur
Wie is er de baas van het land?
Hoe wordt het land geregeerd? Is er een koning, koningin of president?
Welke samenwerking is er met andere landen?
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De beroemdheid
Waarom of waardoor is hij /zij bekend/beroemd?
Wat is zijn/haar beroep?
Wat moet hij/zij allemaal kennen of kunnen?
Biografie
Waar leeft de persoon?
Wanneer is hij geboren?
Hoe was zijn/haar jeugd?
Is hij/zij getrouwd?
Heeft hij/zij kinderen?
Wat waren belangrijke momenten in zijn/haar leven?
Op wat voor een school heeft hij/zij gezeten?
Waaraan kun je zien dat hij/zij rijk of arm is?
Was hij/zij al meteen beroemd of duurde dat heel lang?
Wat doet jouw persoon de hele dag?
Wat gebeurde er achter elkaar in het leven van de persoon?
Wat zijn de kenmerken van het land en van de tijd waarin de persoon leefde?
Personen rondom jouw persoon
Heeft hij/zij een coach? Wie is de coach?
Heeft hij/zij een manager? Wie is de manager?
Heeft jouw persoon een fanclub? Welke?
Heeft jouw persoon een eigen website? Hoe ziet die website eruit?
Hoort jouw persoon bij een bepaalde club? Welke club?
Resultaten
Geef een beschrijving van bekende boeken of films waar de beroemdheid een rol in heeft.
Heeft jouw persoon bepaalde topprestaties geleverd? Welke?
Meningen en feiten
Waarom vind jij hem/haar zo goed?
Geef een voorbeeld van wat jij goed vindt?
Wat betekent de persoon nu nog voor ons? Waarom is hij nu nog belangrijk voor ons?
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Opleiding
Welke opleiding moet je volgen voor dit beroep?
Eisen
Wat moet je kunnen, om dit beroep te doen?
Taken
Waaruit bestaat het werk. Wat moet je doen?
Kleding en materialen
Welke kleding, gereedschappen of materialen heb je in dit beroep nodig?
Dagindeling
Hoe ziet een dag met dit beroep eruit?
Voordelen/nadelen
Wat zijn de voordelen en de nadelen van dit beroep?
Wat is er zo bijzonder aan dit beroep?
Geschiedenis
Hoe lang bestaat het beroep al?
Hoe werkte men vroeger in dit beroep?
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Kenmerken
Wat zie je precies?
Hoe ziet de plant eruit?
Let op de grootte, de vorm, de kleur en de smaak.
Leefgebied
Waar groeit de plant?
In welke gebieden groeit de plant?
Op welke grondsoort groeit de plant?
In welk klimaat groeit de plant?
Bloei en vruchten.
Wat weet je van de bloei, de bestuiving, de vruchten van de plant?
Vijanden
Door welke mensen en dieren wordt de plant gegeten, geplukt, geoogst en bedreigd?
Gebruik
Wat wordt er van de plant gebruikt?
Waarvoor wordt het gebruikt?
Wat wordt er van gemaakt?
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Doel
Waar staat de organisatie voor?
Wat vinden ze belangrijk?
Taken
Wat doen ze om het doel te bereiken?
Welke middelen gebruiken ze daarbij?
Geschiedenis
Wanneer is de organisatie opgericht?
Door wie is de organisatie opgericht?
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Hulpvragen geschiedenis
Tijd
In welke tijd gebeurde het?
Welke belangrijke dingen gebeurde er in die tijd?
Bestaan
Waar leefden de mensen van in die tijd?
Hoe leefden de mensen in die tijd? Denk bv. aan woning, voeding, kleding,verlichting.
Godsdienst
Welke godsdiensten hadden de mensen?
Personen
Wie bepaalde in die tijd wat er gebeurde?
Wie waren in die tijd belangrijke personen? Waardoor waren ze belangrijk?
Overblijfselen
Wat is er nu nog te zien van die tijd?
Wat is voor ons nu nog de betekenis van die tijd?
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Hulpvragen sporten
Speelveld
Waarvoor dienen alle lijnen?
Speel je het binnen of buiten?
Spelregels
Is het een teamsport of en individuele sport?
Wat zijn de belangrijkste spelregels?
Kleding en attributen
Welke kleding hoort bij de sport? Benoem alle kledingonderdelen.
Zijn er speciale attributen en waarvoor dienen ze?
Geschiedenis
Waar komt de sport vandaan?
Wat zijn belangrijke gebeurtenissen in de sport geweest?
Wat waren records die alle kranten haalden?
Wat waren bekende spelers?
Het grote geld
Hoeveel verdient een professionele speler?
Hoe vindt er sponsoring plaats?

