
Geboren
Groep 1-2

Je hebt nodig

prentenboek Dottie's eieren (Julie
Sykes en Jane Chapman, Lemniscaat)
2 exemplaren
blanco geboortekaartjes
tekenmateriaal
stempeldozen
verhaalpicto's WIE? WAAR?
WANNEER? printen en/of erbij pakken
(zie bijlage)

Organisatie
deze activiteit is geschikt voor een
kleine groep kleuters die al een beetje
letterkennis hebben of voor een
grotere groep kleuters die nog geen
letters schrijven, maar tekens
krabbelen.

 Inhoud
...dat jij weet dat Dottie's kleintjes geboren zijn.

 Beschouwing
...dat jij goed naar de voorbeelden hebt gekeken.

 Vorm
...dat jij een geboortekaartje kunt schrijven.

 Formuleren
...dat jij een tekening hebt gemaakt en de naam van
Dottie en haar kleintjes hebt opgeschreven.

 Onderzoek
...dat jij hebt zitten verzinnen welke namen je wilde
gebruiken voor Dottie's kleintjes.

Dottie is zo blij als haar eieren eindelijk uitkomen. Wij schrijven geboortekaartjes voor haar. Een kip kan dat
natuurlijk niet zelf. Zo weet straks iedereen dat Dottie's kleintjes geboren zijn.

De uitdaging
Kun jij ...een geboortekaartje maken voor Dottie's kleintjes

Laat maar lezen ......
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genre
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niveau

gevorderd

taalaspect

Woord  

taaldomein

Geletterdheid, Woordenschat  

vakgebied
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jonge dieren, de kuikens



 Les - procesfase handleiding

Introductie
Toon Kijkvoorbeeld 1 en lees het verhaal voor van Dottie's kleintjes of laat het digitaal zien
en beluisteren via Youtube.

Informatie
Toon het Kijkvoorbeeld en wissel kort ervaringen uit die de kinderen met geboorte(kaartjes)
hebben.
Bespreek wat er minstens op het geboortekaartje te lezen is: naam (soms meer dan 1),
wanneer (de verjaardag), waar en de namen van de mama/papa.
Laat de verhaalpicto's zien voor wie? waar? wanneer?

Instructie
Toon het kijkvoorbeeld.
Jullie gaan een geboortekaartje maken voor Dottie's kleintjes. Aan de ene kant van het
papier maak je een tekening, aan de andere kant schrijf je de namen.

Uitvoering/begeleiden
Maak in de schrijfhoek ruimte voor een paar exemplaren van het prentenboek Dottie's
eieren.
Deel de blanco kaartjes uit en vouw ze verticaal doormidden.
Bespreek eerst met de kinderen wat ze op het kaartje willen schrijven: leg de verhaalpicto's
op tafel en hanteer ze. WIE? namen van de kleintjes en van Dottie ('Kleintjes' als naam is
natuurlijk ook goed). Wanneer? Waar? Naam van de mama: Dottie
De kinderen kiezen zelf of ze eerst gaan tekenen of gaan schrijven.
De kinderen schrijven op hun eigen niveau. Als kinderen willen stempelen, kun je de naam
Dottie op een voorbeeld schrijven.
Bij sommige kinderen kun jij zelf met potlood erbij schrijven wat er staat.

Nabespreking - Toelichting
De kinderen tonen aan de hele groep de geboortekaartjes die zij hebben gemaakt.
Zij lezen zelf hun eigen 'tekst' voor.
Bespreek de activiteit met de kinderen kort na.
De kaartjes kunnen goed bij een thematafel over de lente gepresenteerd worden.

Nabespreking
Wat zou jij de volgende keer hetzelfde doen?
Wat zou jij anders doen?

En verder...
'Dottie's eieren' is ook digitaal. Zie webadres.

Webadres

http://youtu.be/5LPP87UUYUk

Lesbeschrijving uit

Laat maar Leren online methode

www.laatmaarleren.nl
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