Leskaart
Leesplezier
Cinekid
Wat leer ik hiervan?
 Je leert alles over Cinekid en wat er op het Cinekid Festival te zien en te doen is.
Wat heb ik nodig?
 Cinekidkrant bij Kidsweek week 39 

opdrachtkaart



oefenblaadje

 pen

Wat moet ik doen?
 Lees de Cinekidkrant die bij Kidsweek van deze week zit en beantwoord de vragen.

Schrijf de antwoorden op een oefenblaadje.

Cinekid is jarig!
Lees de voorpagina.
a) Hoeveel jaar bestaat
Cinekid?

Kruiswoordpuzzel
Lees ‘Verhalenfabriek vol magische gebouwen, games en workshops’ op pagina 2/3.
Maak de kruiswoordpuzzel hieronder over het MediaLab.

b) Waarom vindt Tara uit
SpangaS Cinekid zo leuk?
c) Wat gaat Tara op Cinekid
doen dit jaar?
d) Zou jij de workshop van
Tara willen volgen op
Cinekid? Leg uit waarom.
e) Schrijf een verjaardagswens
voor Cinekid.
……………………………………………….
………………………………………………
………………………………………………

Stem inspreken van animatiefiguur
Lees ‘Ik was een keer een pelikaan’ op pagina 4.
a) Welke tip geeft Frank voor het inspreken van een stem?
A
Bestudeer het dier.
B
Bestudeer het dier niet.
C
Doe niet te gek.
D
Doe heel gek.
b) Van welk animatiedier zou jij de stem willen inspreken? Leg uit waarom.
Ga naar de Masterclass van Frank en wie weet win jij een rol in een
echte animatiefilm!

Horizontaal
2. Wat bouwen de mensen van een
Britse Architectuurschool in het
MediaLab?
4. Wat staat er midden in het
MediaLab?
7. Hoe heet de bol waarin je dingen
ziet die er niet zijn?
8. Door een wand van bont aan te
raken bij 'Aai-orkest' hoor je ...
Verticaal
1. Waaruit is ‘Fiet’ opgebouwd?
3. Bij 'Onmogelijke liefde in 3D'
beland je middenin een ...
5. Een telefoon, een stukje stof en
een schaar. Meer heb je niet
nodig om een ... te maken.
6. Tot wat is het MediaLab
omgetoverd?

Wat wil jij zien en doen op
Cinekid?
Wat wil jij graag zien en doen als je
naar Cinekid gaat? Lees het
spoorboekje goed
door en maak op
een kladblaadje
een lijstje met
jouw favorieten.

