Taal actief 3 | Handleiding | groep 7 |

Mijn Malmberg

En, wat kan ik voor u doen?
Spreken en luisteren

Vertel hierna dat de kinderen in tweetallen
gesprekjes gaan maken en uitvoeren waar ook

Dit is een extra spreken en luisteren les,

zo’n probleem en oplossing in zitten. Ze kunnen

die aansluit bij de winter.

de situatie bij de dokter kiezen, maar ook een
andere. Neem eventueel de alternatieven die op

Tijdsduur

het werkblad staan door.

40 minuten
Na afloop bekijken de kinderen elkaars
Doelen

uitvoering en geven daarover een mening aan

• De kinderen leren om al vertellend een

de hand van de volgende aandachtspunten:

probleem duidelijk te maken.
• De kinderen leren om al luisterend en vragend
een probleem duidelijk te krijgen.

• Is het een leuke tekst?
• Komt er een probleem in voor?
• Past de oplossing bij het probleem?
• Wat het een goede uitvoering?

Materiaal
• Werkblad ‘En, wat kan ik voor u doen?’

Aandachtspunt
Wijs de kinderen op de tijdsuur die er voor de

Werkwijze

opdracht staat. Op het werkblad kunnen ze dat

Dit is een extra les die u op elk gewenst

lezen.

moment kunt inzitten. Het werkblad kan door
kinderen zelfstandig gemaakt en gedaan

Nabespreking

worden, ze moeten hierbij wel in tweetallen

Laat de kinderen na afloop de Klaar?-opdracht

werken.

maken. Bespreek die met elkaar door een paar

Natuurlijk kunt u de les ook met de hele groep

kinderen te laten vertellen wat ze hebben

doen. Introduceer de les bijvoorbeeld als het

opgeschreven.

buiten koud en glad is, of als een van de
kinderen naar de dokter is geweest. Vraag:
‘Zijn jullie buiten of op het ijs wel eens hard
gevallen? Wat gebeurde er toen? Ben je bij de
dokter geweest?’ Ga daarna in op het
doktersbezoek. ‘Wat zeg je als je bij de dokter
komt?’ Concludeer samen dat je naar de dokter
gaat om een probleem te vertellen en dat de
dokter daar een oplossing voor geeft.
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