les 6 | taal verkennen

Lesdoelen
De kinderen:
• ontdekken wat taalgrapjes zijn;
• leren zelf taalgrapjes te maken door letters te
verwisselen, woorden om te draaien en nietbestaande woorden te bedenken.

Even schoodbappen doen
niet langer
Help kinderen
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INTRODUCTIE
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EVEN SCHOODBAPPEN DOEN

1 Laat de kinderen naar de titel van

de les kijken. Zien ze dat het een
taalgrapje is? Wat is er gebeurd met de
letters? (Ze zijn verwisseld.) Wat staat
er echt?
Laat vervolgens de woorden op het
digibord zien en vraag of ze weten wat
er staat. Welk woord kennen ze niet?
(kloets) Hoe komt dat? (Het woord
bestaat niet, het is bedacht.) Wat zou
het kunnen betekenen?
2 Lees samen ‘Wat ga je doen?’ en
‘Wat leer je ervan?’
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3 Bekijk samen het Zo zit het!-ﬁlmpje en

lees ‘Zo zit het!’ Kijk samen hoe ‘Zo zit
het!’ in het ﬁlmpje terugkomt. Bekijk
nog even de woorden op het digibord.
Gekke dingen doen met woorden
hoeft niet altijd grappig te zijn. Vraag
welk woord de kinderen grappig
vinden en waarom. (Bijvoorbeeld
stroombonk, omdat het ook iets lijkt
te betekenen. Het lijkt een nieuw
woord.)
4 De kinderen maken ‘Probeer het’. Doe
voor hoe u de opdracht aanpakt. Een
‘scheetje beef’ bestaat natuurlijk niet.
Het woord ‘scheetje’ is wel grappig,
maar daar gaat het hier niet over.
De letters van ‘beetje’ en ‘scheef’ zijn
omgedraaid. Dan krijg je ‘scheetje beef’.
Dat klinkt leuk. Daarom doet papa
dat.
ZELFSTANDIG WERKEN

Hé, dat is
grappig !
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EVEN SCHOODBAPPEN DOEN
WAT GA JE DOEN?
Je kijkt naar gekke zinnen
en rare woorden.

WAT LEER JE ERVAN?
Je leert dat je met taal
gek en grappig kunt zijn.

ZO ZIT HET!
Hoe kun je met taal gek en grappig zijn?
Bijvoorbeeld:
t Je bedenkt woorden die nog niet bestaan.
t Je draait woorden of letters om.
t Je husselt woorden door elkaar.
t Je gebruikt woorden die met dezelfde letter
beginnen.

25

Kinderen die dat kunnen gaan
nu zelfstandig verder. Licht de
opdrachten kort toe:
Bij elke opdracht kijk je terug naar
‘Zo zit het!’ In opdracht 3c ga je zelf
grapjes met woorden bedenken.

PROBEER HET
Papa heeft een plank aan de muur gemaakt.
¶Oei, de plank hangt een scheetje beef·, zegt papa.

a Welke woorden kloppen niet?
Zet daar een streep onder.

124|125 1
OPDRACHT 1
a Waardoor zijn dit gekke zinnen?
Alle zinnen gaan over dieren.
De woorden beginnen met dezelfde letters.
De woorden rijmen.

b Maak zelf een gekke zin zoals in bron 1.

Bijvoorbeeld: De kapper kapt knap,
maar de knecht van de kapper kapt
knapper dan de kapper kapt.
124|125 2
Lees de woorden van voor naar achter.
En van achter naar voor.

OPDRACHT 2

a Wat is er vreemd aan deze woorden?

Er staat steeds hetzelfde,
hoe je het ook leest.
b Verzin nu zelf ook een woord op deze manier.

Bijvoorbeeld: pap, pop of mam

b Welke twee woorden gebruikt papa door elkaar?

beetje en scheef
c Waarom zegt papa dit?
Hij kent de goede woorden niet.
Hij maakt een grapje.

84
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Materiaal
• bronnenboek bladzijde 124 en 125
• werkboek bladzijde 84 en 85
• antwoordenboek bladzijde 84 en 85
• digibordsoftware les 6 en Zo zit het!-ﬁlmpje

Didactiek
• Deze les gaat over taalgrapjes. Plezier in taal staat hierbij voorop.
• Humor is iets heel persoonlijks. Iets is niet leuk of grappig; je vindt
iets leuk of grappig. Houd er rekening mee dat niet alle kinderen de
taalgrapjes zullen begrijpen of leuk zullen vinden.

GEK

10

VERLENGDE INSTRUCTIE

Met de kinderen aan de instructietafel
maakt u opdracht 1 en 2.
Opdracht 1
Bekijk samen de bron. Laat om de
beurt een kind een zin voorlezen.
Wat valt hen op? (De woorden in de
zin beginnen met dezelfde letter.)
Kunnen de kinderen zelf ook zo’n
zin bedenken? Geef een woord,
bijvoorbeeld ‘woont’ of ‘loopt’.
Schrijf dat woord op het bord en laat
kinderen daar woorden bij bedenken
die met dezelfde letter beginnen.
Maak samen een zin van die woorden.
Bijvoorbeeld: Lieke loopt op lange
latten. Probeer samen de zin grappig
te maken, door een onverwacht
woord te gebruiken.

3
Wat is een
blauwbilgorgel?
En een
porulan?

Ik ben net een uurtje wakker.
Even snel mijn panden toetsen.
Mijn moeder is al schoodbappen doen.
Ik ga alleen naar fiets scholen.
Onderweg zie ik een hele hoge krijshaan.

4

Ik ben een blauwbilgorgel,
Mijn vader was een porgel,
Mijn moeder was een porulan,
Daar komen vreemde kinderen van.
Raban! Raban! Raban!

Ik heb
geen idee!
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GEK

124|125 3
OPDRACHT 3
a Welke woorden vind je vreemd?

NOODWEER

panden toetsen, schoodbappen doen,
fiets scholen, krijshaan
b Wat is er met deze woorden gebeurd?

De letters in de woorden zijn
gehusseld.

De kinderen gaan zo veel mogelijk
zelfstandig verder.

124|125 4
OPDRACHT 4
a Welke woorden zijn gek?

blauwbilgorgel, porgel, porulan, raban

Kinderen die de opdrachten mogelijk
niet afkrijgen, kunnen opdracht 4
overslaan.

Bestaan deze woorden wel, denk je? ja | nee

b Maak het gedicht anders.
Bedenk drie onzin-woorden en vul ze in.
Ik ben de

.

Mijn vader was een

.

een taart bakken

Mijn moeder was een

.

Bijvoorbeeld: een bak taarten

Daar komen vreemde kinderen van.

c Maak zelf vreemde woorden.

stofzuigen

KIJK TERUG

Bijvoorbeeld: zuigstoffen

Kijk nog eens naar de opdrachten.
Wat is jouw leukste onzin-woord?

REFLECTIE

05

1 Laat enkele kinderen het gedichtje dat

zij maakten bij opdracht 4b voorlezen.
Bepaal met elkaar wie de leukste
nieuwe woorden heeft verzonnen.
2 Sluit de les af met de vraag welk soort
taalgrapje uit ‘Zo zit het!’ de kinderen
het leukst vinden. Kunnen ze daar nog
een voorbeeld van geven?

een koffer pakken

Bijvoorbeeld: een poffer kakken

Opdracht 2
Bekijk de woorden samen. Wat
is ermee aan de hand? (Als je ze
omkeert, lees je hetzelfde.) Bedenk
samen één of twee woorden waarbij
dat ook zo is. (mam, pup, raar, daad,
negen, redder)

Hoe heb je dat gemaakt?

GA VERDER
Wat ga je doen?
woordenschat oefenen op bladzijde 102 en 103
woordenschat oefenen op de computer
spelen met taal op bladzijde 105
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