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Lees de tekst.


Boeken en films zitten tegenwoordig vol verhalen over aliens.
Toch zijn er ook in het echt mensen die geloven dat aliens bestaan.
Ze geloven dat aliens vaak contact met mensen zoeken en hen zelfs ontvoeren.
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Mensen die zeggen dat ze een alien hebben gezien, beschrijven hem vaak als
menselijk.
Een alien zou er menselijk uitzien. Wat wil dat zeggen?
Wezens met grote hoofden, grote ogen en monden zonder lippen. Hun huid zou
zilverkleurig of grijs zijn.
Sommigen zeggen dat ze echt ontvoerd zijn door een alien.
Lees hier het verslag van Martin Taylor. Hij vertelt over zijn straffe ontvoering.

10

15

20

Verslag alien ontvoering
Plaats: Taralgon, Victoria, Australië
Jaar: 2002
Naam: Martin Taylor
Leeftijd: 43
Verklaring: Tijdens het wandelen werd ik verblind door een blauw licht. Ik viel
flauw. Ik werd weer wakker op een grote, metalen tafel in een ronde kamer. Ik was
vastgebonden en er zaten draden vast aan mijn armen, nek en hoofd. Een wezen met
grote, amandelvormige ogen en een bijna doorzichtige huid stond naast me. Het
sprak een vreemde taal.
Er zijn ook veel mensen die denken dat ze iets geks in de lucht zien. Dat blijkt dan iets
heel normaals te zijn zoals een vogel of een vliegtuig.
Toch zijn er ook een aantal gevallen waarbij iets geks in de lucht werd gezien waarvan
men niet wist wat het was.

Uit: Is daar iets? Mysterieuze ontmoetingen, John Townsend
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Kleur in de tekst:
GEEL

hoe aliens eruitzien.

GROEN

waar Martin Taylor weer wakker werd.

BLAUW

hoe de alien er volgens Martin Taylor uitzag.

PAARS

wat Martin deed voor hij ontvoerd werd.
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Schrijf een titel boven de tekst.
Tip: probeer met één woord te zeggen waarover de tekst gaat.
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Teken een alien. Gebruik de beschrijving uit de tekst.
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Doorstreep de fout in de zin. Schrijf de zin juist op.
1 Boeken en toneelstukken zitten tegenwoordig vol verhalen over aliens.

2 Er zijn mensen die geloven dat aliens vaak dieren ontvoeren.

3 Martin Taylor woont in Amerika.

4 Martin Taylor was 13 jaar toen hij ontvoerd werd.

5 Er zaten draden vast aan zijn armen, nek en benen.
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Vul de zinnen aan.
1 Mensen die iets geks zien in de lucht, zien heel vaak gewoon een
2 Martin Taylor kon niet praten met het vreemde wezen want het
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Wat denkt Martin Taylor dat er met hem gebeurd is? Bespreek met je buur.
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Geloof jij in aliens? Waarom (niet)?
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