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Uitgewerkte lessuggesties
1. Pluto & co

2. Doneren van bloed redt levens!

• Niveau:
• Sluit aan bij het artikel ‘Pluto wordt 90!’ op pag. 4.
• Motivatie
Pluto, Mickey Mouse, Donald Duck en vele anderen. Iedereen kent deze figuren. Maar wie heeft ze bedacht? En
hoe is dat in zijn werk gegaan? Dat kom je dankzij deze
werkbladen te weten. Daarnaast leer je stap voor stap
Pluto tekenen en ga je zelf aan de slag om je eigen tekenfilmfiguur te ontwerpen. Veel plezier!
• Doelstellingen
- Je weet dat Walt Disney Pluto heeft bedacht.
- Je kent naast Pluto ook nog andere Disney-figuren.
- Je kan informatie opzoeken op een website.
- Je gaat creatief aan de slag.
• Werkwijze
- Instap: Bekijk het volgende filmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=nkvXTVQ1lxU. Vond
je het een leuk filmpje? Deze les gaat over de lieve viervoeter
die je in het filmpje zag.
- Kern: Lees het artikel ‘Pluto wordt 90!’ op pag. 4. Vul
daarna de werkbladen in. Wanneer je alles hebt ingevuld,
kan je jezelf verbeteren aan de hand van de verbetersleutel.
- Slot: Bedenk zelf een leuke tekenfilmfiguur. Teken hem/
haar. Geef hem/haar een naam en noteer hoe zijn/haar karakter is. Het volgende filmpje kan je op weg helpen:
https://www.youtube.com/watch?v=EpKkJUGEGQU.
Je ziet hoe men enkele tekenfilmdieren tekent. Veel succes!
- Nog enkele leuke filmpjes uit de oude doos:
- https://www.youtube.com/watch?v=hxf-UHuGobI
- https://www.youtube.com/watch?v=CmlOFTOPQG0
- https://www.youtube.com/watch?v=yUDc78znrLM
- https://www.youtube.com/watch?v=0h_h-WUz9K4

• Niveau:
• Sluit aan bij het artikel ‘Wereld Bloeddonordag’ op pag.
1.
• Motivatie
Op 14 juni vieren we jaarlijks Wereld Bloeddonordag.
Enorm veel mensen hebben ooit in hun leven nood aan
extra bloed. Het is dan ook noodzakelijk dat heel veel
mensen bloed doneren. In dit artikel gaan we na wie er
bloed mag doneren, waar we bloed kunnen doneren en
welk ‘bloedproduct’ we kunnen doneren. De werkbladen
kunnen gebuikt worden in een les PAV of Biologie.
• Doelstellingen
- De leerlingen zoeken informatie op het internet
(www.rodekruis.be).
- De lln. zoeken de locatie en het tijdstip op van een bloedafnamemoment.
- De lln. verzamelen informatie uit een verkregen tabel.
- De lln. geven antwoord op een persoonlijke vraag.
• Werkwijze
Toon het volgende filmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=Udnyh2HuXv4
Laat dit volgen door een kort klasgesprek over bloed donoren en bloed krijgen. Zijn er leerlingen die dit al meegemaakt hebben? Of gezinsleden van hen? Hierna lees je het
Kits-artikel voor. In de eerste opdracht bekijken we wie
er in aanmerking komt om bloed te geven. In de tweede
opdracht zoeken we uit waar en wanneer de ouders van de
leerlingen bloed kunnen geven en welke stappen ze daarvoor moeten ondernemen. Deze opdrachten worden in
duovorm opgelost. De volgende twee opdrachten worden
individueel gemaakt.
Bij de derde opdracht proberen we de bloedgroepentabel op
een correcte wijze te interpreteren. Hierbij is het belangrijk
dat de leerlingen hun eigen bloedgroep kennen. Vraag op
voorhand dat ze dit uitzoeken. Als ze de eigen bloedgroep
niet kennen, nemen ze de bloedgroep van één van de ouders.
De laatste opdracht gaat over de donatie van bloed, plasma
en bloedplaatjes. Het is interessant dat de lln. uitzoeken
waarvoor deze verschillende onderdelen dienen.
• Extra
Bedenk enkele argumenten waarmee je je ouders kan overtuigen om zich als bloeddonor op te geven bij het Rode
Kruis. Wanneer je ouders dit al doen, kan je proberen om
andere familieleden, buren … te overtuigen.

• Individueel

• Klassikaal

Sleutel bij de werkbladen
1. Pluto & co

2. Doneren van bloed redt levens!

1. Pluto
2. van gemene speurhond naar stuntelige en speelse hond
3. a. Walt Disney (Walter Elias Disney)
b. 5 december 1901 – 15 december 1966
c. Hij was ook nog stemacteur, regisseur, zakenman,
producent en schrijver.
d. met zijn broer Roy Oliver Disney
e. Alice’s Wonderland
f. In een tekenfilm gebruik maken van een echte persoon
en de rest allemaal tekenen.
g. Lillian Bounds: Walt Disney nam haar in dienst om
tekeningen in te kleuren. Ze werden verliefd.
h. Mortimer
i. oren
j. Walt Disney
4. Donald Duck – Goofy – Minnie Mouse – Alice (Alice in
Wonderland) – Iejoor (Winnie de Poeh) – Dory (Nemo)
– Kwik, Kwek en Kwak – Rapunzel – Tinkerbell (Peter
Pan) – Cruella de Vil (101 Dalmatiërs)

1. a. 18 jaar – b. 66 jaar / Als je al eerder bloed hebt gegeven, mag je blijven geven maar je laatste donatie mag
niet langer dan drie jaar geleden zijn. – c. vb. tijdens de
zwangerschap en tot zes maanden erna, als je ooit drugs
hebt gespoten, als je een SOA hebt opgelopen ...
2. a-b. eigen antwoorden / c. 4 – 2 – 5 – 3 – 1 / d. eigen antwoord
3. a.-c. eigen antwoorden / d. O - / e. AB +
4. a. 2 / b. 1 / c. 3

3. Kits Nieuwsquiz 17
1. a – 2. c – 3. a – 4. b – 5. b – 6. c – 7. b – 8. b

Pluto & co (1)
1. Wie viert zijn 90ste verjaardag?

3. Surf naar deze webpagina: https://wikikids.nl/Walt_Disney
Hier vind je het antwoord op onderstaande vragen.

© Walt Disne y

2. Welke evolutie maakte deze bekende hond door?

a. Wie heeft Pluto bedacht?

b. Wat zijn de geboorte- en sterfdatum van deze man?

c. Was deze Amerikaan enkel een tekenaar of deed hij ook nog andere dingen?

d. Met wie richtte hij de Walt Disney Company op?

e. Hoe heette het eerste filmpje dat zij maakten?
Tip: Kijk bij ‘Carrière in Hollywood’.

f. Kan je uitleggen wat live-action betekent?

g. Hoe heeft deze man zijn vrouw leren kennen?

h. Mickey Mouse was de beste vriend van Pluto.
Hij had bijna een andere naam gekregen, welke?
Tip: Kijk bij ‘Mickey Mouse en de Silly Simphonies’.

i. Welk lichaamsdeel had Mickey Mouse normaal niet gehad?

j. Wie is de stem van Mickey Mouse?

© Walt Disney

Wat was haar naam?

Pluto & co (2)
4. Pluto en Mickey Mouse hebben we al besproken, maar ken je ook deze Disney-figuren?
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5. Probeer in het kader Pluto te tekenen.
Dit filmpje kan je helpen: https://www.youtube.com/watch?v=EpKkJUGEGQU

© Walt Disney
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Doneren van bloed redt levens! (1)
1. Doneren van bloed is van levensbelang.
Er zijn wel een paar voorwaarden aan verbonden om als donor aanvaard te worden.
a. Hoe oud moet je zijn om bloed te mogen geven?
b. Tot welke leeftijd mag je bloed geven?
Er bestaat een uitzonderingsregel. Weet jij welke?

c. Som drie redenen op waarom je kan worden geweigerd als bloeddonor.

2. Je ouders willen bloed geven.
Ga op de site van het Rode Kruis op zoek naar deze gegevens:
a. Dichtstbijzijnde locatie:
b. Datum en uur:
c. Zet in de juiste volgorde:

1. even bijdrinken – 2. medische vragenlijst invullen
3. bloedafname – 4. registratie – 5. medisch onderzoek

d. Later ga ik bloed geven / geen bloed geven, omdat

3. Aflezen van een tabel kan van levensbelang zijn.
Afhankelijk van je bloedgroep kan je bloed geven aan of krijgen van een andere donor.
Surf naar: https://www.rodekruis.be/storage/main/chart.png
a. Ken jij je eigen bloedgroep?
b. Jij kan bloed geven aan mensen met deze bloedgroep:
c. Jij kan bloed krijgen van mensen met deze bloedgroep:
d. Weet jij welke bloedgroep enkel gebruik kan maken van bloed van dezelfde bloedgroep?
e. Weet jij welke bloedgroep aan iedereen kan worden gegeven?

Doneren van bloed redt levens! (2)
4. Verbind elke letter met het juiste cijfer.
Je kan bloed, plasma of bloedplaatjes doneren.

		bloed a. •		

• 1. medicatie

		plasma b. •		

• 2. ongeluk of bloedarmoede

		bloedplaatjes c. •

• 3. kankerpatiënten
Foto Pexels

Maar waarvoor worden bloed, plasma en bloedplaatjes eigenlijk gebruikt?
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Zet een kruisje voor het juiste antwoord.
1. Wie ontwerp een mondmasker met de slogan This is Not a Chicken – Protecting the Other op?
a. Koen Vanmechelen
b. Eva Mouton
c. Ai Weiwei
2. Welke gevaarlijke ziekte kan de kat Lee uit Peru meegebracht hebben?
b. de pest
c. hondsdolheid

Foto Lee

a. Covid-19

3. Wat konden muzikanten niet doen tijdens de lockdown?
a. nieuwe liedjes opnemen in de studio
b. liedjes schrijven
c. auteursrechten op hun liedjes ontvangen
4. Welke kinderen volgen les in de school Spring-stof in Kessel-Lo?
a. doofstomme kinderen
b. hoogbegaafde kinderen
c. autistische kinderen
5. Hoe komt het dat de Ambarnaja-rivier in Siberië rood kleurt?
a. Een mijnbouwbedrijf heeft 20 000 ton diesel in de rivier geloosd.
b. Door een lek in een krachtcentrale is 20 000 ton diesel de rivier in gevloeid.
c. Er is een olietanker gezonken en daardoor is er 20 000 ton olie de rivier in gevloeid.
6. Waarom zijn virologen niet blij met de massabetogingen tegen racisme?
a. Het merendeel van de betogers draagt geen mondmasker.
b. Er is te veel fysiek contact tussen de betogers, bijvoorbeeld elkaars hand vasthouden.
c. De afstandsregel in verband met corona wordt niet gerespecteerd door de betogers.
7. Wat doet een parasitaire pissebed?
a. Hij leeft in de ingewanden van een ander levend dier.
c. Hij leeft op het lijk van een dood dier.
8. Welke zin over Christo is niet waar?
a. Hij had in het begin van zijn carrière geen succes als Parijse portretschilder.
b. Hij wou dat zijn ingepakte bouwwerken minstens een jaar bleven staan.
c. Hij werkte wereldwijd kunstprojecten uit, samen met zijn vrouw Jeanne-Claude.
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b. Hij leeft van het bloed van een ander levend dier.

