1

Lees het verhaal van Icarus.
Het verhaal van Icarus is al heel oud. Het werd vroeger in Griekenland verteld.

A
Icarus werd wakker.
Zijn vader, Daedalus, stond al voor de hut.
“Kom jongen, koning Minos verwacht ons.”
Samen wandelden ze naar de top van de berg.
5

Daar stond het paleis van koning Minos.

B
Daedalus was een uitvinder.
De beste uitvinder van het eiland Kreta.
Hij moest een plan bedenken om de koning te helpen.
Een heel eng monster viel de mensen aan en iedereen was bang.
10

De koning wist zich geen raad meer.
Daedalus dacht diep na. Icarus hoopte dat zijn vader een goed idee kreeg.
Als de koning niet tevreden was, werden ze misschien wel aan het monster
gevoerd.

C
Daedalus kreeg een heel goed idee.
15

“We maken een grote doolhof voor het monster.
Zo vindt het nooit de weg naar de stad terug.
Als de doolhof klaar is, nemen we de boot en gaan we samen weg.
Ik wil niet meer voor de koning werken.”
Dat vond Icarus een geweldig idee.
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20

Na een maand hard werken was de doolhof klaar.
Icarus en Daedalus stonden bij de boot, klaar om te vertrekken.
Toen kwamen er wachters aan.
“De koning wil niet dat jullie gaan! We nemen jullie gevangen!”
“Daar was ik al bang voor,” zei Daedalus. Hij was erop voorbereid.

25

“Hier, trek dit aan en vlieg weg.”
Hij gooide twee vleugels naar Icarus.
Die had hij gemaakt van veren en was.
Icarus deed de vleugels aan en begon te vliegen.
Verbaasd keken de wachters hoe hij steeds hoger en hoger vloog.

30

“Niet zo hoog! Pas op voor de zon!” riep zijn vader nog.
Maar Icarus hoorde hem niet.
Nog hoger ging hij, tot bijna aan de zon.
Hij kon vliegen!
De was van de vleugels begon te smelten.

35

Een voor een dwarrelden de veren in de zee.
Toen viel Icarus naar beneden.
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Kruis aan wat juist is.
1 Icarus

3 Daedalus

is de zoon van de koning.
is de zoon van een monster.
is de zoon van Daedalus.

is een soldaat van de koning.
is de papa van Icarus.
woont in een kasteel.
woont in een doolhof.
4 Icarus
(Let op: er is meer dan één juist antwoord.)

2 De koning
heet Daedalus.
heet Kreta.
heet Minos.
heet Icarus.

3

4

vaart snel weg samen met zijn vader.
krijgt vleugels van zijn vader.
vliegt tot bijna aan de maan.
valt in zee.

Kleur in de tekst de zin waarin staat dat:
blauw

Icarus en zijn vader naar de koning moeten komen. (in deel A)

rood

Icarus een beetje bang is voor de koning. (in deel B)

groen

Icarus graag wil weggaan met zijn vader. (in deel C)

Hoe verloopt het verhaal? Nummer de zinnen.
Icarus vliegt weg.
Icarus en zijn vader moeten naar de koning.
Icarus en zijn vader willen weg met de boot.
De koning laat hen niet gaan.
De vleugels van Icarus smelten en hij valt in de zee.
Daedalus bouwt een grote doolhof.
De koning wil het monster vangen.
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5

Daedalus zegt: “Daar was ik al bang voor.” Wat bedoelt hij daarmee? (regel 24)
Hij denkt dat de boot niet meer vaart.
Hij is bang dat het monster komt.
Hij wist dat hij niet weg mocht van de koning.
Hij wist niet meer waar de vleugels waren.

6

Teken.

een doolhof

7

een hut

iets dat kan smelten

Vul aan.
1 Het beroep van Daedalus is

.

2 Daedalus wil het monster vangen in een

.

3 De vleugels van Icarus waren gemaakt uit
4 Daedalus riep nog: “Pas op voor de

en
!”
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