les 1 | woordenschat

Lesdoelen
De kinderen:
• leren de betekenis van nieuwe woorden rond het thema
Strips;
• leren hoe zij achter de betekenis van een woord kunnen
komen.

Striptekenen doe je zo!
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LES 1 WOORDENSCHAT

INTRODUCTIE
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1 Bekijk samen de themafilm. Stel

vooraf de kijkvraag: In strips kan
alles. Alles wat in de echte wereld niet
kan. Welk voorbeeld hiervan zie je in
het filmpje? Na afloop bespreken de
kinderen de kijkvraag in tweetallen.
2 Lees samen ‘Wat ga je doen?’ en ‘Wat
leer je ervan?’

STRIPTEKENEN DOE JE ZO!

Strips tekenen?
Je leert het in een paar stappen!

INSTRUCTIE | BEGELEID OEFENEN

2

stap 2
Het uiterlijk van je stripfiguur moet passen bij zijn
persoonlijkheid. Die twee dingen hangen immers samen.
In zijn gezichtsuitdrukking geef je bijvoorbeeld weer
dat hij lief is. En als hij sterk is, kun je dat ook treffend
illustreren. Je tekent hem bijvoorbeeld met flinke
spierballen. Als je die ziet, denk je meteen: die is sterk!
Spierballen symboliseren kracht.

LES 1 WOORDENSCHAT

STRIPTEKENEN DOE JE ZO!
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OPDRACHT 1

Je zoekt de betekenis van
woorden die over strips gaan.

Wat hoort bij elkaar? Verbind.
weergeven

•

tekenen, versieren of
• toelichten met plaatjes

Je leert de betekenis van woorden.

de dialoog

•

de manier waarop je iets
• doet

ZO ZIT HET!

illustreren

•

• laten zien of laten horen

Hoe vind je de betekenis van een woord?
• Je leest een tekst.
• Je kijkt naar een afbeelding.
• Je leidt het woord af.
• Je vraagt het aan iemand die het weet.
• Je zoekt het woord op.

de stijl

•

• opvallend, raak

treffend

•

gesprek van
• twee personen

accentureren

•

benadrukken, beter
• laten uitkomen
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Kijk naar de afbeelding boven aan deze bladzijde.
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2 3 4 5

WAT GA JE DOEN?

WAT LEER JE ERVAN?

a Wat maakte de kleuter?
een animatie
een cartoon
een stripverhaal

De groep gaat zelfstandig aan het
werk.
Kijk voor alle opdrachten goed in je
bronnenboek om de betekenis van de
woorden te vinden. Als je een woord
niet meteen weet, sla je het even over
en probeer je het later nog een keer.

b De kunst van het tekenen noem je grafische kunst.
c Hoe vond je de betekenis van het woord bij opdracht b?

Door terug te lezen.

OPDRACHT 2
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Vul het goede woord in.
Kies uit: stijl – samenhangen – context – gedetailleerd.
Elke strip speelt in een bepaalde omgeving. Dat noem je
de context

waarin het verhaal zich afspeelt.

Is je stripfiguur een bouwvakker, dan is de omgeving een
bouwplaats. Van die twee zeg je dat ze samenhangen .
Je manier van illustreren, noem je jouw stijl
Soms is die heel precies, heel gedetailleerd .
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Maak kennis met de grafische kunst,
de kunst van het tekenen!
In duidelijke stappen leer je hoe je strips,
cartoons en animaties tekent.
Strips:
Verhaaltjes die door middel van
plaatjes worden verteld.
Cartoons: Getekende mopjes.
Animaties: Een serie tekeningen die maar
weinig van elkaar verschillen.
Laat je ze snel achter elkaar zien,
dan lijken de figuren te bewegen.
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PROBEER HET

ZELFSTANDIG WERKEN

3

stap 1
Bedenk een stripfiguur. Een dier misschien?
Een mens? Of creëer een fantasiefiguur.
Geef je figuur in ieder geval een eigen
identiteit. Bijvoorbeeld lief en supersterk,
maar oliedom…

3 Bekijk samen het Zo zit het!-filmpje en

lees ‘Zo zit het!’ Kijk samen hoe ‘Zo zit
het!’ in het filmpje terugkomt.
4 Pak het bronnenboek en laat zien
hoe je de betekenis van het woord
‘accentueren’ afleidt van een woord
dat je al kent. Dit woord staat in bron
5. Lees de zin waarin het woord staat
hardop. Denk hardop: Accentueren. In
dit woord herken ik het woord ‘accent’.
Daarvan weet ik wel de betekenis. Dat
betekent ‘nadruk geven, laten zien’. Ik
denk dat ‘accentueren’ dan betekent
dat je iets extra nadruk geeft, iets
extra goed laat zien. Ik controleer in
de zin of het klopt. Lees de zin nog
een keer hardop. Je laat bijvoorbeeld
de spierballen extra goed zien door ze
extra groot of opvallend te maken. Ja
dat klopt wel.
Vertel dat je pas zeker bent van de
betekenis als je het woord opzoekt in
het woordenboek.
5 De kinderen maken ‘Probeer
het’ zelfstandig. Lees samen de
betekenissen van ‘animatie’, ‘cartoon’
en ‘stripverhaal’ in bron 1. Bespreek
daarna samen met de kinderen de
betekenis van het woord ‘grafisch’.

1

.

Didactiek
• Geef steeds (zelf) concrete omschrijvingen van de aangeboden woorden
en/of gebruik ze in een contextzin. Blijf daarbij binnen de context van het
thema.
• Maak gebruik van de woordenschatfilmpjes (digibord).
• Maak zo veel mogelijk gebruik van het bronnenboek: praat met de
kinderen over de illustraties en de teksten.

Materiaal
• themafilm Strips
• bronnenboek bladzijde 6 en 7
• werkboek bladzijde 6 en 7
• antwoordenboek bladzijde 6 en 7
• digibordsoftware les 1, Zo zit het!-filmpje
en woordenschatfilmpjes

STRIPS

6
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Bedenk wat de context wordt. In welke omgeving
zien we jouw stripheld? In een sportschool of op
een speelplein bijvoorbeeld? In een winkel of ergens
buiten? Schrijf het in steekwoorden bij je schets.

stap 3
Kom, aan de slag!
Pak een stapeltje
papier en begin met
schetsen. Alleen zo
ontwikkel je je eigen
stijl, jouw manier
van tekenen.
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VERLENGDE INSTRUCTIE

stap 4
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Kinderen die de opdrachten niet
zelfstandig kunnen maken, helpt u
aan de instructietafel. Bespreek de
woorden van de week in het groepje.
Welke woorden zijn nog moeilijk?
Bekijk hoe die woorden worden
gebruikt in de bronnen. Bekijk ook
de woordenschatfilmpjes nog even
samen. Maak vervolgens opdracht 1
en 2 samen.

stap 5

Deze lettertypes zie je vaak in strips. Gebruik een
vetgedrukte letter als je een woord wilt benadrukken.
Maak ook een keuze tussen rechtop of juist cursief.
Kies wat je mooi vindt.

Let op!
Werk niet te gedetailleerd. Dat komt later,
als je jouw stripfiguur heel precies gaat tekenen.
Bij het verfijnen kun je de details aanbrengen.
Je accentueert bijvoorbeeld de spierballen door
ze extra groot of opvallend te maken.

lettertype

lettertype

lettertype
lettertype
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stap 6
Wat beleeft jouw stripheld? Bedenk
wat de strekking wordt van het korte
verhaaltje. Hoe en waar begint het,
wat gebeurt er dan en hoe eindigt het?

schets

gedetailleerde uitwerking

7
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OPDRACHT 5
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Onderstreep het goede woord.

Leid de betekenis af.

Als je je tekening afwerkt en details aanbrengt, noem je dat
verfijnen | samenhangen.
Als een gezichtsuitdrukking dit laat zien: ☺,
creëert | symboliseert dat vreugde.
Een klein detail kan precies weergeven wat je bedoelt.
Je noemt dat dan een cursief | treffend detail.
Als je het hebt over hoe iemand werkelijk is, heb je het over
zijn strekking | identiteit.
Als je tekeningen die weinig van elkaar verschillen, snel
achter elkaar laat zien, lijken ze te bewegen. Je noemt dat
een animatie | cartoon.
Als je een mooie tekening maakt, ben je bezig met
grafische | cursieve kunst.
Voor een woord dat je wilt benadrukken, kies je een vet
lettertype | detail.

a De illustratie betekent: de afbeelding, de tekening.
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OPDRACHT 4

2 5

Wat is het tegengestelde? Verbind.
vervagen
grof
verbergen

•
•
•

vernietigen •

• creëren

Een verhaal illustreren, betekent

tekeningen bij
dat verhaal maken
b Jouw creatie is wat jij hebt
Creëren betekent: iets

maken

of bedenken

.

c Een accent is de nadruk die je

aan die je goed kent. Hoeveel
woorden zijn dat?

• de cartoon

• de dialoog

.

week vind je het moeilijkst?

• de gezichtsuitdrukking
• grafisch
• de identiteit
• illustreren
• het lettertype

• de strekking
• treffend

Zoek de betekenis daarvan op in
het woordenboek.

• verfijnen
• weergeven
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tijdens de les vraagt u van enkele
woorden hoe de kinderen de
betekenis hebben gevonden.
2 Vraag steekproefsgewijs naar de
betekenis van enkele woorden. Geef
steeds zelf de correcte omschrijving
van het woord.

• de stijl
• symboliseren

• gedetailleerd
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1 Naar aanleiding van uw bevindingen

• creëren

• samenhangen

b Welke twee woorden van de

De kinderen maken in ieder geval de
opdrachten 1, 2, 4 en 5.
REFLECTIE

• de context

• gedetailleerd

betekent: ergens

KIJK TERUG
a Kruis de woorden van de week

• accentueren

• cursief

ergens op legt. Accentueren

de
nadruk op leggen

WOORDEN VAN DE WEEK
• de animatie

bedacht of hebt gemaakt.

• accentueren
• verfijnen

.

Opdracht 1
Maak de aanpak van de opdracht
duidelijk. Staat er een woord dat je al
kent? Dan kun je in de rechterrij eerst
daar de juiste betekenis bij zoeken.
Anders begin je gewoon bovenaan.
Hier is dat ‘weergeven’. Lees de eerste
betekenis. Nee, dat klopt denk ik
niet. Lees de tweede betekenis. Nee,
dat klopt denk ik niet. Lees de derde
betekenis. Ja, dat is de betekenis van
‘weergeven’. Doe dit zo ook met de
andere woorden.
Opdracht 2
Bespreek eerst de betekenis van de
woorden waaruit de kinderen kunnen
kiezen. Laat de kinderen bij elke zin,
na het kiezen van het woord, de zin
hardop voorlezen. Klopt de zin?

STRIPS

OPDRACHT 3
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Verdieping (facultatief)
Op het digibord staan woorden van
de week met hun betekenis. Onder
het woord van de week staat een
woord waarvan de kinderen de
betekenis kunnen afleiden.
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