Werkblad Muziek-, Mentor-, Maatschappijleer-activiteit - www.oorcheck.nl - VMBO

Naam:
Klas:
Datum:

OPDRACHT 1. MP3-CHECK
Ga naar www.oorcheck.nl > test jezelf > mp3-check. Doe de mp3-check.
Beantwoord de volgende vragen nadat je de mp3-check hebt gedaan.

A. Omcirkel het juiste woord.
•

Als je je muziekspeler zachter zet, wordt de kans op gehoorschade kleiner / groter.

•

Als je vaker naar je muziekspeler luistert, wordt de kans op gehoorschade kleiner / groter.

B. Ben je van plan om je luistergedrag aan te passen? Zo ja, hoe?
Ik ben wel / niet van plan om mijn luistergedrag aan te passen.
Ik ga mijn gedrag aanpassen door:

OPDRACHT 2. TIPS
A. Josine bezoekt graag concerten van haar favoriete band. De laatste tijd heeft ze na een concert last van een piep in
haar oor. Dat duurt soms wel een week. Bedenk drie tips voor Josine. Hoe kan ze er voor zorgen dat ze de volgende
keer na een optreden geen oorklachten heeft?

1.
2.
3.
B. Ga naar www.oorcheck.nl -> Gehoor en schade ->schade voorkomen. Hier staan nog meer tips.
Noteer hier de drie tips die jij het best vindt.

1.
2.
3.
1
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OPDRACHT 3. OORDOPPEN
A. Om je oren te beschermen kun je tijdens concerten oordoppen dragen. Er zijn verschillende soorten oordoppen.
Bijvoorbeeld: kleine, grote, dure, goedkope, oordoppen die je een keer kunt gebruiken, oordoppen die je vaker kunt
gebruiken enzovoorts. Zet een kruis achter de kenmerken van oordoppen die jij belangrijk vindt.
Oordoppen moeten voor mij
•

Lekker zitten

•

Mooi zijn

•

Goedkoop zijn

•

Langer te gebruiken zijn

•

De muziek niet anders laten klinken

B. Zoek op www.oorcheck.nl bij Uitgaan -> Oordoppen waar je goede oordoppen kunt kopen.
C. Ga naar www.oorcheck.nl -> Test jezelf -> Check-out en test of jij veilig uitgaat.
D. Maak de zin af.
Ik ben wel / niet van plan om tijdens het uitgaan oordoppen te dragen, omdat

OPDRACHT 4. EENS OF ONEENS
Wat vind jij? Zet achter de stelling Eens of Oneens.

1. Ik vind oordoppen niet stoer en zal ze nooit dragen.
2. Ik vind het goed dat er verplicht een volumebegrenzer
van 85 decibel staat ingesteld op muziekspelers.

3. Ik maak me geen zorgen over mijn oren. Ik ben nog jong.
4. Ik vind het asociaal als je je muziekspeler zo hard zet,
dat andere mensen jouw muziek kunnen horen.

5. In het verkeer luister ik geen muziek. Dat vind ik gevaarlijk.
6. Je kunt gehoorschade niet zelf voorkomen.
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