Beste ouders,
Om het leesaanbod een beetje te variëren; hebben juf Inge en ik 3 spelletjes gemaakt om
veilig en vlot "anders" te oefenen. De kinderen kennen deze van in de klas, maar graag geven
wij ook voor u nog even de spel- en maakuitleg.
- Bingo: Wanneer je het document afdrukt, krijg je 4 bingokaarten + 1 woordlijst. Deze
woordlijst is voor de spelleider. Hij/zij kiest willekeurig woorden (en schrijft deze op een
kladblaadje). De overige spelers leggen een koekje, blokje, snoeptomaatje,... op het woord
indien het gelezen woord op hun kaart staat. Letterkoekjes in huis? Dan kan je nog een stapje
verder gaan en de 1e letter van het woord laten zoeken tussen de koekjes. Laat ook uw kind
eens spelleider zijn. Een rij vol: gewonnen!!
- Ladders en slangen: Maak het spelbord. Knip en plak de 4 bladzijden zodat de cijfers elkaar
opvolgen. Opgelet; start ligt links onderaan.
Kies een pion en dobbelen maar. Lees het woord op het spelbord luidop (lees af en toe een
foutje, leuk voor de kinderen). Ben je op de onderkant van een ladder en is het woord correct
gelezen, dan mag je naar boven klimmen. Ben je op het hoofd van de slang, dan glijdt je pion
helemaal naar beneden.
- Woordkaarten: print de woordkaarten en knip ze.
Ideaal om mee naar buiten te trekken:
Maak een pad met de kaarten. Voor je verder mag wandelen, moet je het woord correct
lezen.
Leg de kaarten door elkaar. Gooi met een steentje of bal. Lees het woord waar de steen blijft
liggen.
Maak een parkeerplaats van de woordkaarten. Lees als ouder een woord en je kind rijdt met
een speelgoedauto naar het juiste woord.
Ook een leuke activiteit voor je kind is om zelf woordkaarten te maken en hiermee aan de
slag te gaan.
Print/maak je de woordkaarten dubbel, dan kan je er ook memory mee spelen.
Veel plezier, een dikke (virtuele) knuffel voor onze kapoenen en hou jezelf gezond.
Juf Inge en juf Saartje

