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ⱱ Dit wist ik al. 

* Dit is nieuw voor me. 

?? Dit vind ik een moeilijk woord. 

 Tekst lezen en moeilijke woorden 

1. Kijk naar de tekst. 

Waar gaat de tekst over? 

2. Luister en lees mee. 

 

Big Hero 6 

[spreek uit:  

bik hieroo siks] 

 

ie - de - reen 

iede - reen 

iedereen 

 

hulp - ro - bot 

hulp - robot 

hulprobot 

     

Baymax 

[spreek uit: 

bee - meks] 

 

Wa - sa - bi 

Wasabi  

Honey Lemon 

[spreek uit:  

hah - nie  leh - mun] 

     

o - ve - ral 

o - veral 

overal 

 

aard - be - ving 

aard - beving 

aardbeving 

 

on - ge - luk 

on - geluk 

ongeluk 

     

EHBO 

[spreek uit:  

ee  haa  bee  oo] 

 

te - le - vi - sie 

tele - visie 

televisie 

 

za - ter - dag 

zater - dag 

zaterdag 

 

3. Luister naar je juf of meester. 

Lees de tekst. 

 

Kijk naar de tekens hieronder. 

Schrijf de tekens bij de tekst.  

Dat doe je als je de tekst leest. 

 

 

 

 

 



 

 
© CED-Groep www.nieuwsbegrip.nl  Pagina 2 van 8 

Nieuwsbegrip Extra over Big Hero 6 en EHBO 

Opdrachten niveau AA 

 

 

4. Lees de uitleg.  

 

 

 

 

 

 

5. Lees regel 3.  

Daar staat: Of heb je geen idee? 

Wat betekent geen idee hebben? 

 

 

 

 

 

A. goed weten  

B. niet weten  

C. vertellen  

 

6. Lees regels 10, 11,12 en 13.  

Daar staat: Big Hero 6 bestaat uit: 

De slimme Hiro Hamada van 14 jaar.  

En zijn lieve hulprobot Baymax. 

En hun vrienden Wasabi, Honey Lemon, Go Go en Fred. 

 

Wat betekent bestaan uit? 

 

 

 

 

 

A. hebben 

B. kopen 

C. vallen  

 

Staan er moeilijke woorden in de tekst?  

Gebruik dan de woordhulp op het Stappenplan.   

 
Kijk in de tekst naar het woord.  

Lees een stukje terug. 

 
Kijk in de tekst naar het woord.  

Lees een stukje verder.  
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7. Lees regel 17. 

Daar staat: Het Rode Kruis helpt mensen overal in de wereld. 

Wat is overal? 

 

 

 

 

 

A. bijna nergens 

B. nergens 

C. op alle plekken 

 

8. Lees regel 18.   

Daar staat: Het Rode Kruis zorgt ook voor mensen bij een grote ramp. 

Wat is de ramp? 

 

 

 

 

 

A. een groot feest voor heel veel mensen uit het land 

B. een groot land waar veel mensen wonen en leven 

C. een groot ongeluk waar veel mensen last van hebben 

  

9. Lees regel 25.   

Daar staat: Het zijn lessen over EHBO.  

Wat is EHBO? 

 

 

 

 

 

A. Eerste Hulp Bij Ongelukken 

B. Enge Hulp Bij Oren 

C. Even Halen Bij Ouderen 

 
Kijk in de tekst naar het woord.  

Lees een stukje verder. 

 
Kijk in de tekst naar het woord. 

Lees een stukje verder. 

 
Kijk in de tekst naar het woord. 

Lees een stukje verder. 
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10.  Lees regel 35.   

Daar staat: Want in de lessen ontmoet je de helden van Big Hero 6.  

Wat is ontmoeten? 

 

 

 

 

 

 

A. niet zien 

B. tegenkomen 

C. vechten met 

 

 
Kijk in de tekst naar het woord. 

Lees een stukje terug. 

En een stukje verder.  
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 Een schema invullen 

Luister naar de juf of meester. 

Vul het schema in. 

Wie zijn de helden van Big Hero 6? 

 

 

 

 

 

 

Wat is Baymax? 

 

 

 

 

 

 

Wat doet het Rode Kruis?  

 

 

 

 

Waarover gaan de lessen van het Rode 

Kruis?  

 

 

 

  

 

 

 

Wie ontmoet je in de lessen over EHBO? 

 

 

 

 

  

 

 

 

Hoe laat kun je de serie Big Hero 6 op 

televisie zien? 
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 Vragen over de tekst beantwoorden 

1. Welke titel past ook goed bij de tekst? 

A. Baymax is een lieve hulprobot 

B. Big Hero 6 in lessen over EHBO 

C. Soms valt iemand bij het sporten 

 

2. Lees het stukje onder Big Hero 6: de serie. 

Wie zijn de helden uit Big Hero 6? 

A. de vrienden Wasabi, Honey Lemon, Go Go en Fred 

B. Hiro Hamada van 14 jaar en zijn hulprobot Baymax 

C. Hiro, Baymax, Wasabi, Honey Lemon, Go Go en Fred 

 
3. Lees het stukje onder Het Rode Kruis.  

In het stukje staat een voorbeeld van een grote ramp.  

Welk voorbeeld?  

 

 
In het stukje staat ook een voorbeeld van een klein ongeluk.  

Welk voorbeeld?  

 

 

4. Wat leer je in de lessen EHBO?  

 

 

5. Op welke dag kun je kijken naar Big Hero 6 op televisie? 

 

 

6. Zou jij EHBO-les willen? Waarom?  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
© CED-Groep www.nieuwsbegrip.nl  Pagina 7 van 8 

Nieuwsbegrip Extra over Big Hero 6 en EHBO 

Opdrachten niveau AA 

 

kies uit deze woorden: 

bestaan 

de held 

de ramp 

ehbo 

geen idee hebben 

ontmoeten 

overal 

 Oefenen met de woorden uit de tekst 

Hieronder staan een paar woorden uit de tekst.  

Zoek ze nog eens op in de tekst. 

Ken je de betekenis? 

Welk woord hoort bij de betekenis? 

Vul het goede woord in bij de puzzel.   

Kies uit deze woorden in het blauwe vak.  

 

1. iemand die veel durft en iets bijzonders kan 

2. niet weten  

3. hebben 

4. op alle plekken 

5. een groot ongeluk waar veel mensen last van hebben 

6. eerste hulp bij ongelukken 

7. tegenkomen 

 

1                      

2                      

3                      

4                      

5                      

6                      

7                      

 

 

Oplossing: 

Welk woord lees je van boven naar beneden onder de rode pijl? 

 

        
 

 

  

 

 

© Disney 
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 Bedenk je eigen super robot 

1. Luister naar de juf of meester.  
2. Jullie kijken naar een filmpje van Big Hero 6.  
3. De robot Baymax heeft super krachten.  
4. Net als de andere helden van Big Hero 6.  
5. Hieronder zie je de helden van Big Hero 6. 
6. Je leest ook waarom ze bijzonder zijn. 

  

 

Baymax 
Hij is een goede dokter.  
Hij is heel lief.  
Hij kan vliegen.  

 

Hiro 
Hij is super slim.  
Hij maakt zelf robots.  

 

Wasabi 
Hij is heel sterk.  
Hij denkt goed na voordat hij wat doet.  

 

Honey Lemon 
Zij is altijd vrolijk.  
Zij houdt van gekke proefjes doen.  

 

Fred 
Hij is super rijk en super cool.  
Hij kan vuur spugen.  

 

Go Go 
Zij is super snel op haar wielen.  

 
7. Bedenk nu je eigen super robot.  

Wat kan hij of zij voor bijzondere dingen?  
Maak ook een tekening van jouw super robot.  
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