Naam:

Zoeken op het internet
Als je een spreekbeurt of werkstuk moet maken, kun je informatie vinden in de
bibliotheek, op TV, in een encyclopedie, via kennissen, of op nog zoveel andere
manieren. Maar ook op het Internet is heel veel informatie te vinden. Er zijn
ongeveer een miljard internetpagina’s! Er zit dus altijd wel een pagina bij die iets
met jouw onderwerp te maken heeft.
In deze les gaan jullie leren hoe je informatie op het Internet op kunt zoeken. Als
hulpmiddel hierbij gebruiken we de website www.netwijs.nl, een zoekwebsite
speciaal voor kinderen. Eerst gaan jullie een paar opdrachten doen om het zoeken
onder de knie te krijgen. Daarna kun je zelf even op het internet informatie
zoeken. Misschien wel voor een spreekbeurt of werkstuk!

Opdracht 1
1. Open het internetprogramma en tik in de
adresbalk www.netwijs.nl. Als het goed is,
zie je een website zoals hiernaast
verschijnen.
2. In het witte balkje kun je één woord
intikken dat je op wilt zoeken. Tik eens
het woord elfstedentocht in.
3. Druk nu op de knop zoek. Netwijs zoekt
nu naar websites die over de Elfstedentocht gaan. Je ziet uiteindelijk een
venster zoals hiernaast. De eerste
website is meteen goed. Klik op de knop
Bezoeken om er naartoe te gaan.
4. De website van de Elfstedentocht opent
in een nieuw venster. Als je goed
rondkijkt, kun je daar ook de winnaars
vinden.
VRAAG 1: Wie was in 1997 de winnaar? _____________________________

Opdracht 2
1. Sluit het venster van de Elfstedentocht-website door op het kruisje
rechtsboven in de hoek te klikken.
2. In het venster van Netwijs klik je op de knop Vorige, in de menubalk van het
internetprogramma. Je komt nu weer op de zoekpagina van Netwijs.
3. Stel dat je wilt weten waar de cavia vandaan komt. Tik in het zoekbalkje
het woord in waarmee je die informatie zou kunnen vinden. LET OP: als
Netwijs geen websites bij jouw woord kan vinden, druk dan weer op de knop
Vorige en probeer een ander woord.
4. Als je een goede website gevonden hebt, bezoek die dan en probeer
antwoord te geven op de volgende vraag:
VRAAG 2: Welk volk had als eerste cavia’s als huisdieren? ______________

Opdracht 3
Probeer nu zelf eens informatie te zoeken over een onderwerp dat je interessant
lijkt. Als je geen onderwerp weet, kun je wat zoekwoorden uitproberen, om te
kijken wat voor informatie er allemaal over te vinden is. Schrijf hieronder in het
kort op welke informatie je gevonden hebt.
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