Kern 10: moeder-geluk-eerlijk
Dit leert uw kind in deze kern:
Uw kind leert vooral woorden met twee lettergrepen. Uw kind leert hoe woorden als 'moe-der', 'geluk', 'eer-lijk', 'bui-ten', 'ver-haal', 'schat-tig', 'schui-ven', 'be-doel' en 'hel-ling' worden gelezen. Het
ontdekt en leest lettergrepen, die ook wel 'stukjes van woorden' worden genoemd. De
leesmoeilijkheden breiden zich uit. Woorden met ieuw, eeuw en uw worden geoefend, woorden als
plant en straat komen aan de orde.
Open lettergrepen
Ook maken de kinderen kennis met de open lettergreep (maken, vogel). Het thema daarbij heeft
betrekking op ‘verzamelen, museum, tentoonstelling’. Kinderen zullen misschien in de klas ook
allerlei verzamelingen mogen maken of presenteren.
Introductie van het Ankerverhaal
Een broekzak vol schatten
Een verhaal over verzamelen van knikkers, plaatjes spelletjes, foto’s,
snuisterijen….
Marit en Selma zitten op het muurtje van het schoolplein. De bel kan elk moment
gaan. ‘Selma, er is iets ergs gebeurd.’ Marit durft haar vriendin niet goed aan te
kijken. ‘Ik had toch vijf plaatjes van jou gekregen? Ik vond ze echt heel
mooi.’Marit is even stil. ‘Ik had ze in mijn broekzak zitten je cadeautje.'niet blij
was met. Gisteren deed ik mijn broek in de wasmand. Ik was vergeten dat die
plaatjes er nog in zaten. Er is niks van overgebleven in de wasmachine. De
wasmachine maakt meer kapot dan je lief is,’ zucht Marit. ‘Je zou eigenlijk elke dag je zakken leeg
moeten maken, maar wie denkt daar nu aan?’
Spel 1: Speurtocht
Op werkblad 1 staan kaartjes die je kunt gebruiken voor het maken van een speurtocht. De kaartjes
kun je in huis gebruiken. Op werkblad 2 staan kaartjes die je kunt gebruiken voor het maken van een
speurtocht buiten. Stop de kaartjes dan in een plastic zakje en hang dat met een sluitdraadje op. Haal
na de tocht de zakjes wel weer op!
Op elk blad staan ook lege kaartjes. Die mag je zelf schrijven, want soms kom je op een plek
waarvoor we geen kaartje hebben gemaakt. Maar dat kan jij al heel goed zelf. Maak zelf ook zo'n
speurtocht. Verstop je aan het eind van de tocht of verstop een schat.
Spel 2: Tel de lettergrepen
Het spel dat u met behulp van de woorden op werkblad 3 kunt spelen is erg zinvol en spannend. U
hebt er een dobbelsteen voor nodig.
Spelregels
Leg de woordkaartjes voor de spelers neer.Een speler gooit met de dobbelsteen.
Hij of zij pakt een woord met een gelijk aantal lettergrepen als de ogen van de dobbelsteen.
De speler klapt om te horen hoeveel lettergrepen het woord heeft.
Is er geen woord meer met het aantal lettergrepen dat de dobbelsteen aangeeft, dan gaat de beurt
voorbij.
Speel tot alle kaartjes op zijn. Wie heeft de meeste kaartjes aan het eind van het spel?
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