Verhaal met werkblad knutselen

Buenos dias! (Goedemorgen!)
Ik wil jullie iets vertellen over mijn leven in Nicaragua. Samen met mijn vader
Pédro en mijn moeder Yasmina en mijn vier broertjes en zusjes woon ik in
een klein huisje aan de rand van de stad. Mijn oma, tante en neefje wonen ook
bij ons in huis. Het is een gezellige boel, maar soms ook wel erg vol, want ons
huisje is maar klein.
Mijn vader Pédro heeft ons huis (wij noemen een huis casa) zelf gebouwd van
oude stukken hout, plastic en golfplaten. Als het hard regent, lekt het dak en
wordt de grond nat. Midden in het huis hangt een doek, zodat er twee kamers
ontstaan. Rechts is onze keuken, daar kookt mijn moeder altijd heerlijke
gerechten op een vuurtje. We eten vaak tortilla’s. Die lijken op kleine
pannenkoeken. De tortilla’s verkoop ik ’s middags vaak langs de deuren in onze
buurt. Op deze manier verdienen we wat córdobas, Nicaraguaans geld.
Meestal ben ik met mijn broertjes en zusjes buiten te vinden, want anders zou
het binnen wel krap worden. Gelukkig is het in Nicaragua bijna altijd lekker
warm. Rond ons huis is het altijd wel een gezellige drukte. Kippen en varkens
lopen rond te snuffelen, oma raapt mango’s en tante doet de was. Ik ga water
halen voor het eten. Er is vaak te weinig water. We hebben dan maar eens in de
drie dagen vers water. Ik spaar het daarom op in grote tonnen.
Verderop in onze straat bouwen ze huizen van steen, want die kunnen beter
tegen de harde regen in het regenseizoen. Met een beetje geluk gaan wij daar
over een paar maanden ook in wonen, maar dan moeten we wel voldoende
córdobas hebben verdiend.
Adiós (Dag)!
Groetjes van Juan

Hoe bouw ik een Nicaraguaans huisje?
Stap 1
Bedenk eerst wat voor gebouw je wilt maken.
Stap 2
Bouw het skelet van het huisje door het maken van verschillende
verbindingen. Een verbinding kan bijvoorbeeld gemaakt worden van klei als
basis met stokjes als palen. Het skelet van het huis kan ook gemaakt worden
van karton of stevig papier. Hieronder vind je een bouwtekening voor het
maken van een huisje van karton.
De gebouwen mogen schots en scheef, groot en klein, open en gesloten zijn.
Stap 3
Breng muren, wanden en daken aan. Denk ook aan het maken van ramen
en deuren. Houd rekening met de stevigheid van het gebouwen. Let op de
structuur van het materiaal. Hout, golfplaat en stenen hebben typische
eigenschappen die je ook kunt tekenen.

