Lessenoverzicht De wind smaakt naar drop
1. Woorden sprokkelen in de klas

2. Puzzelen met woorden

3. Buitenwoorden sprokkelen

4. Gastles: schrijven met alle zintuigen

Inhoud

De leerlingen verzamelen woorden in de
klas door het doen van verschillende
zintuigopdrachten en spelletjes.

De leerlingen maken betekenisvolle zinnen
met de woordverzameling uit les 1. De
zinnen vormen samen een nieuw gedicht.

De leerlingen verkennen met hun zintuigen
de nabije schoolomgeving en breiden hun
woordverzameling uit.

De leerlingen maken onder leiding van een
gastdocent creatief schrijven van hun
woordverzameling een korte tekst of
gedicht.

Doel

De leerlingen kunnen hun zintuigelijke
waarnemingen verwoorden.

De leerlingen spelen met betekenis en
zeggingskracht van woorden.

De leerlingen kunnen specifieke woorden
aan bepaalde plekken koppelen.

Leerlingen zetten zintuiglijke ervaringen
opgedaan in de nabije omgeving om in een
verhalende tekst of gedicht.
Leerlingen ontwikkelen zeggingskracht.

Nodig

3 bakjes of dozen
een flinke voorraad lege blaadjes en stift
labels voor de 3 bakjes
afbeelding 5 poppetjes uit animatie
animatiefilm De wind smaakt naar drop

gedicht Straatjutten
woordverzameling (uit les 1)
woordpuzzel (powerpoint)
werkblad sprokkelwoorden (.docx)

Zintuigkaartjes
Buitenopdrachten (pdf)
Gelabelde bakjes uit les 1.

Ingevuld werkblad woordpuzzel uit les 2
Verzameling woorden uit les 1 en 3
Per tweetal 8 lege strookjes papier (A4 in 8
delen)
Schrijfmateriaal
Digibord
Optioneel: tekening uit les 1

30 - 40 minuten

Buitenactiviteit: 10- 20 minuten
Binnenactiviteit: 10- 20 minuten

45 minuten

Zet het gedicht, de woordenpuzzel en het
werkblad woordenpuzzel klaar op het
digibord.
Zet de 3 bakjes met de verzamelde
woorden uit les 1 klaar.

Zoek een geschikte buitenlocatie in de
nabije omgeving van de school
(schoolplein, parkje, veldje, ....)
Print de zintuigkaartjes en knip ze uit.
Print het document buitenopdrachten les 3
uit.
Zet de gelabelde bakjes uit les 1 klaar.

Zet de bakjes met de woordverzameling
klaar.
Snij strookjes wit papier: Per tweetal zijn 8
strookjes nodig. Een vel A4 papier in 8
stukken opdelen is voldoende.
Zet op het Digibord het ingevulde werkblad
uit les 2 klaar.
Zorg voor voldoende schrijfmateriaal voor
de leerlingen.
Optioneel: Leg de tekeningen uit les 1
klaar.

Tijd
Voorbereiding

Fruitweg 48

■

3 bakjes of dozen labelen en klaarzetten
grote verzameling blaadjes klaarleggen
afbeelding en film op het Digibord
klaarzetten
maak een selectie uit het keuzemenu
zintuigopdrachten en spelletjes

Postbus 160

■

3980 CD Bunnik

■

T: 030 - 659 55 20

■

F: 030 - 659 05 10

■

E: info@kunstcentraal.nl

■

www.kunstcentraal.nl
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Lessenoverzicht De wind smaakt naar drop
1. Woorden sprokkelen in de klas
Activiteit

Fruitweg 48

2. Puzzelen met woorden

algemene introductie: film bekijken
(tijdsindicatie: 10-15 minuten)
ruikopdracht: snuffelen zoals snif
(tijdsindicatie: 10-15 minuten)
keuzemenu (tijdsindicatie staat bij de
opdrachten)

■

Postbus 160

■

3980 CD Bunnik

■

T: 030 - 659 55 20

3. Buitenwoorden sprokkelen

gedicht lezen. Tijdsindicatie 5 minuten
woordpuzzel maken. Tijdsindicatie 10
minuten
werkblad invullen. Tijdsindicatie 15- 20
minuten

■

F: 030 - 659 05 10

■

E: info@kunstcentraal.nl

4. Gastles: schrijven met alle zintuigen

Buitenactiviteit: zintuigopdracht (plenair).
Tijdsindicatie 5-10 minuten.
Buitenactiviteit: zintuigopdracht
(tweetallen). Tijdsindicatie 5- 10 minuten.
Binnenactiviteit: woorden verzamelen.
Tijdsindicatie 10-15 minuten.
Afronding: terugblik op woorden
verzamelen. Tijdsindicatie 5 minuten.

■

www.kunstcentraal.nl
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