LESFICHE
Reis rond de wereld met Google Lit trip
Angelique, Goele, Yves

Wat is het?
Een Google Lit Trip (www.googlelittrips.com) biedt de mogelijkheid de reisweg van een fictief
personage visueel weer te geven in een digitale omgeving, namelijk Google Earth. Bij elke plaats die
het personage aandoet, kan informatie aan de GLT worden toegevoegd. Die informatie kan allerlei
vormen aannemen. Zo kunnen o.a. verhaalfragmenten, achtergrondinformatie, andere media en
opdrachten worden geïntegreerd.

Wat willen we?
We willen het leesplezier van leerlingen bij het lezen van het verhaal ‘De reis om de wereld in
80 dagen’ van Jules Verne bevorderen door gebruik te maken van Google Earth, YouTube fragmenten, foto's en links naar informatieve sites.
Doelen op leerlingniveau

- Kennis: Wat is Google Earth?
- Vaardigheden: werken met Google Earth - samen een boek lezen - interactief omgaan met
een verhaal - samen lesopdrachten oplossen
- Attitudes: willen samenwerken, bereid zijn om zich te concentreren op lezen.

Hoe verloopt het?
Duur
2 lesuren

Klasschikking
- computerlokaal: één computer per twee leerlingen.

Vóór de les
- verdeling in heterogene groepen (door de leraar).

Lesverloop

FASE 1

agenda + introductie van de
studenten

Wie kent Google Earth en heeft
er al mee gewerkt? Waarvoor
heb je het gebruikt?
= 10 minuten

FASE 2

uitleg bedoeling van de les

= 25 minuten

(= anders naar een verhaal
kijken)
projectie filmfragment waarin
duidelijk wordt waarom de
hoofdpersonages de reis
maken
FASE 3

vorming groepjes (+ opstart
computers)
verdeling werkbladen
herhaling opdracht
verdeling van de studenten
onder de groepjes

= 35 minuten

FASE 4

tekst lezen+ vragen
beantwoorden

= 80 minuten

FASE 5

reflectie+ interviews

= 100 minuten

Wat hebben we nodig?
- Google Earth
- pc + beamer met filmfragment: bijvoorbeeld: Around the world in 80 days, een fragment
uit deel 2 van de Amerikaanse miniserie uit 1989 http://www.youtube.com/watch?v=eaUAesljdBQ
- fragmenten uit het boek Reis om de wereld in 80 dagen, Jules Verne vertaald door Kiki
Coumans.(2004). Bilthoven: Uitgeverij Solo.

