Kern 11: vragen, prachtig en appelmoes
Dit leert uw kind in deze kern:
Woorden met 2 en 3 lettergrepen
In kern 11 wordt verder geoefend met woorden waarvan de eerste lettergreep een open lettergreep
is, maar nu beginnen de woorden met een cluster. Het gaat om woorden als: vragen, spelen, schotel,
sturen. Ook komen tweelettergrepige woorden voor die eindigen op ‘lijk’, ‘tig, of ‘ing’, zoals moeilijk,
prachtig, koning. En er wordt een begin gemaakt met eenvoudige drielettergrepige woorden zoals
appelmoes, vuilnisbak en blokkendoos.
Het thema van kern 11 is ‘mijn lievelingsboek’. Opzoekboeken, dagboeken, woordenboeken,
leesboeken, atlassen, kortom alle boeksoorten kunnen een plek krijgen in deze kern.
Introductie van het Ankerverhaal
‘Het lievelingsboek van de koning’
Er was eens een koning die nog nooit een wedstrijd gewonnen had. Toch blééf de koning aan allerlei
wedstrijden meedoen, want hij wilde absoluut een keer winnen. Op een morgen stapte de koningin
stralend de kamer binnen. ‘Lieverd,’ zei ze vrolijk. ‘Kijk, er is een wedstrijd in de krant: wie heeft het
leukste lievelingsboek? De winnaar krijgt een gouden boekenkast.’ ‘Ik doe mee,’ riep de koning
meteen. ‘Maar wat ís eigenlijk een lievelingsboek?’ ‘Geen idee,’ zei de koningin. ‘We kunnen het aan
de minister vragen.’….
Spel 1: Dobbelstenen
Het vlot lezen van de open lettergreep is nu aan de orde geweest. Juist die open lettergreep is erg
moeilijk herkenbaar en daarom is veel en vaak oefenen nog steeds belangrijk.Met de twee
dobbelstenen kunt u met uw kind een spel spelen waarin we de open lettergreep oefenen.Plak
daarom eerst beide dobbelstenen goed in elkaar. Bij voorkeur plakt u het voor het uitknippen het
werkblad met de dobbelsteen op stevig papier of karton.Neem ook wat fiches, krentjes, nootjes.
Vervolgens gooit u of uw kind om beurten met beide dobbelstenen en kijkt u of beide woorddelen
samen een woord vormen.Voor elk goed woord verdient u een fiche.Wie heeft de meeste?Kent uw
kind de betekenis van de gevonden woorden?
Bijlage 1: Dobbelsteen 1
Bijlage 2: Dobbelsteen 2
Spel 2: Woordzoeker
Uw kind leest al veel woorden en op dit moment zijn de woorden met twee lettergrepen aan de
orde. In deze woordzoeker zitten woorden met twee lettergrepen verborgen, zowel horizontaal als
verticaal. Uw kind kan op zoek gaan naar de verstopte woorden.
In kern 8 heeft uw kind ook al de mogelijkheid gehad om een werkblad te maken waarop een
woordzoeker staat. Mogelijk heeft u dat nog niet gedaan, en kunt u eerst de woordzoeker van kern 8
maken als voorbereiding. In de woordzoeker van kern 8 staan de woorden alleen horizontaal. In deze
woordzoeker staan de woorden ook verticaal. Zoek samen met uw kind maar eens naar het verticale
woord ‘knikkers’.
Bijlage 3: Woordzoeker
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