praktische tips gekoppeld worden.

O.A.,
Jonge kind tips voor leraren
Idee voor leraren groep 2: het maken van een (digitaal) prentenboek
met de klas
Het is nu (1 april) belangrijk de eerder ingezette structuur voor het thuisonderwijs voort te
zetten of om nu meer structuur aan te gaan brengen, zeker als het gaat om de activiteiten
voor groep 2 rondom de beginnende geletterdheid en – gecijferdheid. Je kunt hier natuurlijk
de activiteiten uit je methode voor gebruiken of gaan werken met taal- en rekenroutines.
Onderstaand vind je een idee om samen met je klas (of met meerdere klassen) een digitaal
prentenboek te maken. Het met elkaar maken van een digitaal prentenboek spreekt de
meeste kinderen aan, kinderen blijven onderling in contact en het is iets wat je ook thuis met
elkaar kunt doen. Het maken van een digitaal prentenboek stimuleert naast de talige
ontwikkeling ook de creativiteit en de samenwerking tussen de kinderen in je klas.
Er was eens… een jongen/ een meisje/ een aap/ een hond/ een krokodil
Vraag of een van de kinderen wil beginnen (kan ook met het gehele gezin/ door de klassen
heen) en laat ze het stokje doorgeven naar een volgend kind. Zorg dat iedereen die mee wil
doen aan de beurt komt. Elk kind/ gezin maakt één bladzijde (tekst en illustratie). Je begint
met de tekst. Elk kind/ gezin maakt een of meer regels. Kinderen die daar aan toe zijn
kunnen de tekst zelf typen/ ‘schrijven’ of de letters uitknippen. Als het verhaal klaar is, stuur
je het rond en kan iedereen met de eigen illustraties beginnen.
Je kunt er als voorbeeld wat foto's van illustraties van prentenboeken bij doen, ter inspiratie
voor te gebruiken materiaal en techniek. De collage techniek van Eric Carle is bijvoorbeeld
leuk om te gebruiken. - laat kinderen experimenteren met het kleuren mengen met verf
(indien voorhanden) als mengen niet lukt kun je ook gewoon bladen met verschillende
kleuren vol schilderen/ of met potlood inkleuren - Scheur of knip vervolgens stroken/ stukjes
en maak al schuivend/ plakkend je eigen illustratie.

Gewoon een stukje verhaal verzinnen en daar een tekening bij maken is natuurlijk ook prima.
Vraag aan de ouders of ze een foto willen maken van tekening/ plakwerk en tekst en zet
vervolgens alle foto’s in een PowerPoint. Wie bedenkt een goede titel? Klaar is het
prentenboek!! Het voorlezen en navertellen kan beginnen.
Contact
Heb je vragen of heb je ondersteuning nodig neem dan contact op met Norma Wilner via
n.wilner@onderwijsadvies.nl.

