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WROW!

TIJD VOOR TAAL!

groep

Lezen en schrijven met Dolfje
Weerwolfje in de klas en thuis

4

In Nederland zijn ongeveer 1,3 miljoen mensen laaggeletterd, dit betekent dat zij moeite
hebben met lezen en schrijven. Dat levert voor hen iedere dag problemen op. Ook veel
kinderen hebben lees- en schrijfproblemen. Daar kunnen we samen wat aan doen door actief
bezig te zijn met lezen en schrijven.
Speciaal voor basisschoolleerlingen heeft Paul van Loon daarom samen met Stichting Lezen &
Schrijven, Uitgeverij Leopold en Uitgeverij Zwijsen een programma samengesteld om het lezen en
schrijven op school en thuis op een speelse manier extra aandacht te geven.
Jij hebt het tijdschriftenpakket besteld of gedownload voor jouw klas. Het
tijdschrift en deze lesbrief bieden je leuke ideeën om met je groep goed
van start te gaan met het thema van dit jaar: ‘Tijd voor taal!’.

1. TAAL IS OVERAL
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2. SCHRIJF
EEN VERHAAL!
Lees samen de strip op pagina 11.
• Praat samen over de strip. Worden de
kinderen ook ’s nachts wakker? Of ‘praten’ ze
met hun huisdier? Hoe weten ze dan wat het
dier bedoelt?
• Dolfje moet als opdracht een spannend
verhaal schrijven, maar kan – zelfs na zijn
eigen spannende avontuur – niets verzinnen.
Dat kunnen de leerlingen vast wel! Geef ze
een A4’tje en vraag ze een spannend verhaal
te schrijven. Ze mogen ook een strip maken.
• Laat een aantal leerlingen hun verhaal
voorlezen en bundel de verhalen in een boekje
dat ze mogen meenemen naar huis.

www.lezenenschrijvenmetdolfjeweerwolfje.nl
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3. BOEKENLEGGER
Geef de kinderen de volgende opdracht
mee naar huis:
• Kies samen met je ouders een woord dat
een speciale betekenis voor jullie heeft.
Hebben jullie een eigen familiekreet?
Of is een speciale plek voor jullie
belangrijk? Praat er samen over en
schrijf het woord mooi op of knip letters
uit en plak ze op een boekenlegger.
• De boekenlegger kun je zelf maken
met karton van bijvoorbeeld een doos
hagelslag. Beplak deze met wit papier.
Welke vormen kunnen ze bedenken voor
de boekenlegger? Dieren, rechthoekig,
rond of zelfs de vorm van letters. Met de
voorletter van hun naam?

4. MIME-SPEL
Doe de test – ‘Wat voor taal
type ben jij?’ – van pagina 6.
• Hoe is de verdeling in de
klas tussen de verschillende
taaltypes? Wie was een mimespeler? Weten de
kinderen niet wat een mimespeler is, leg dit dan uit.
• Word zelf een mimespeler! Laat steeds twee kinderen
als een mimespeler (denk aan het spelletje Hints) een
woord uitbeelden. Dit mag een beroep zijn, of een
dier, of iets heel anders! Het ene kind bedenkt het
woord, het andere kind beeldt het uit. De kinderen in
de klas mogen het raden. Dit kan ook in tweetallen.
• Het kind dat raadt wat het woord is, mag zelf iemand
aanwijzen om een nieuw woord mee uit te beelden.
Ze mogen dan samen buiten de klas overleggen.

5. PUZZELEN
Geef het tijdschrift (of een kopie ervan) mee naar huis. Laat de
leerlingen de puzzelpagina thuis maken.
• Laat de kinderen thuis, samen met hun ouders, de puzzels maken.
Vraag de dag erna op school welke puzzels de kinderen leuk vonden.
En welke puzzels vonden de ouders het leukst?
• Vraag de kinderen om samen met hun ouders nieuwe puzzels te
maken. Als voorbeeld kunnen ze natuurlijk de puzzels uit het tijdschrift
gebruiken. Vanzelfsprekend nemen alle kinderen de nieuwe puzzels de
volgende dag mee naar school.
• Voeg alle puzzels samen en maak er een boekje van. Nu kunnen de
kinderen elkaars puzzels maken!
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