Week 4 en 5 - Wat leren we deze week thuis - Taal
Opdracht
Ik kijk naar de voorkant van het boek en
bedenk, waar zou dit verhaal overgaan?
Ik kijk naar het filmpje over dit boek en luister
naar het verhaal.
https://www.youtube.com/watch?v=5LPP87UUYUk

We luisteren nog een keer naar het
prentenboek en papa of mama stelt vooraf
één van de volgende vragen:
•
•
•

Over wie gaat dit boek?
Wat gebeurt erin dit verhaal?
Waar speelt dit verhaal zich af?

We lezen het prentenboek nog een keer en ik
maak de WIE- WAT- WAAR tekening.

Ik leer de woorden die bij de lente horen.
Ik leer de woorden over dieren, hoe heet de
moeder en hoe noem je het baby dier
Ik doe spelletjes met de woordkaarten op mijn eigen
niveau. Ik doe dit samen met iemand uit mijn gezin.
Gebruik hierbij de handleiding bij de woordkaarten,
deze kan in de komende weken telkens weer gebruikt
worden
Ik lees het boek – WilleWete de seizoenen
https://www.boekpakket.nl/inkijkboek/1700/

Ik leer een liedje van de
lente: ‘Rode stippen op een
ei’.
https://youtu.be/1ZjqyS5vfN0

Is het gelukt,
kleur de smiley

Tekenen bij een prentenboek
Schrijf de titel op:

Over wie gaat dit boek ?

Wat gebeurt er in dit
verhaal?

Waar gebeurt het?

Handleiding bij de woordkaarten
Trainen van het auditief / visueel geheugen (horen en zien)
Noem 2 of 3 woordkaarten hardop, laat uw kind deze reeks herhalen
Noem 2 of 3 woordkaarten hardop, laat uw kind deze reeks herhalen en de kaarten in de goede volgorde
neerleggen.
Leg 3 of meer kaarten open op tafel en laat uw kind er goed naar kijken. Dan haalt u, zonder dat uw kind
kijkt, één kaart weg. Uw kind mag nu proberen te raden welke kaart er weg is.
Bedenk de helft van een kaart met uw hand en laat uw kind raden welke kaart het is
Leg een aantal kaarten naast elkaar op tafel. Vertel in de volgorde van de kaarten een verhaal waarin
telkens het volgende woord aan bod komt. Laat uw kind dit ook proberen.

Auditieve analyse en synthese (hakken en plakken)
(analyse = het op gehoor uit elkaar halen van woorden in letters)
(synthese = de letters die afzonderlijk worden uitgesproken, samenplakken in de goede volgorde)
Klap de woordkaarten samen met uw kind en laat uw kind dit zelfstandig herhalen. Laat uw kind
benoemen hoeveel klappen er bij het woord hoort. het schaap = 2 klappen, het kitten = 3 klappen
Vraag uw kind welke letter je vooraan of achteraan hoort in het woord
Hak samen met uw kind de woorden in letters: s-ch-aa-p
Plak de letters weer aan elkaar: schaap

Associaties maken (waar hoort het bij?)
Zoek 2 (of meer) kaarten die een overeenkomstige eigenschap hebben, leg deze kaarten open op tafel
en laat uw kind de overeenkomst raden (het schaap en het varken = beide hebben 4 poten)
Laat uw kind zelf overeenkomsten zoeken tussen 2 (of meer) kaarten
Leg een reeks van een aantal kaarten neer. Uw kind mag proberen te raden welke kaart er niet bij past.
Het kalf, het lam, de kip en het kitten = de kip, dit is niet het jong

Overige oefeningen
Laat uw kind rijmwoorden verzinnen bij de woordkaarten
Speel het spel ‘welke kaart beeld ik uit’. U of uw kind pakt een kaart en probeert met gebaren en
geluiden duidelijk te maken welke kaart het is
Speel het spel ‘welke kaart heb ik in mijn hand’. U of uw kind pakt een kaart en probeert uit te leggen
welke kaart het is.

