Lessenoverzicht Het mysterie van …
Les 1 Een foto in de krant
Inhoud

Les 2 Op onderzoek

Bekijk met de kinderen de plaatselijke krant
met daarin de mysterieuze foto

Doel

Les 3 Wie, waar en waarom

Les 4 Schrijven

De leerlingen proberen zo veel mogelijk te
weten te komen over de krantenfoto.

Aan de hand van een verhaalfragment
maken de leerlingen kennis met de
basisprincipes van een verhaal: wie, wat,
waar en waarom.

De leerlingen schrijven een verhaal bij de
foto (volgt)
in de krant.

Na de les zijn de leerlingen in staat om:
te vertellen waar de foto in de krant is
gemaakt;
te duiden wat er op de foto aan de hand is.

Na de les zijn de leerlingen in staat om:
iets te vertellen over de basisprincipes in
een verhaal: wie, waar en waarom;
een verhaal spannend te maken.

Na de les zijn de leerlingen in staat om een
verhaal te schrijven op basis van de
begrippen 'wie', 'waar' en 'waarom'.

Nodig

Plaatselijke krant met de foto van het
mysterie
Een print van de foto
Computer(s) en/of digibord

de foto
computer(s) en/of digibord of een
fotocamera
voor elke leerling pen en papier

Het verhaalfragment (pdf)

de foto (volgt) uit de krant
pen en papier of computer
planning van week tot week

Tijd

45 minuten

Gesprek: 15 minuten / Internet: 45 minuten
/ Op locatie: eigen invulling

50 minuten

2 x 60 minuten

Voorbereiding

Zorg dat De Rotonde van 8 mei klaar ligt.
Deze is door Kunst Centraal opgestuurd
Zoek de krant eventueel ook op website
van De Rotonde op

Bepaal of je de locatie van de foto met de
leerlingen gaat bezoeken, of dat jullie deze
alleen op internet bekijkt.
Lees de informatie bij de foto en zoek de
locatie op met Google Maps.
Print de foto uit en hang hem op het bord.

Lees zelf alvast het verhaalfragment.

Lees deze les door.
Bekijk nog een keer goed de planning van
week tot week.
Bepaal of de leerlingen in tweetallen één
verhaal schrijven, of elke leerling apart.
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