Gertje Gans deelt uit

Door Nelleke Verhoef/Mireille van Orden
Uitgeverij De Vier Windstreken
Sessie 1
Wat zegt de tekst?
- titel
- belangrijkste boodschap
- begin/midden/eind

Sessie 2
Hoe wordt het in de tekst gezegd?
- belangrijkste details
- woordenschat en tekststructuur

Close Reading is dieper graven in de tekst
verhalende tekst

Sessie 3
De diepere betekenis van de tekst
- bedoeling van de schrijver
- afleidingen: nuances, argumenten, details
- meningen, argumenten en verbanden met
andere teksten

informatieve tekst

Tekstgerichte vragen

-----------------------------------------------

Sessie 1 Doel: Ik kan het verhaal verkort navertellen
Antwoorden

(en welke werkvormen zet je in?)
(en waar vind je het bewijs in de tekst?)
--------------------------------------------------Laat de kinderen het boek zien. Vertel wat je kunt zien
op de voorkant van een boek. Gebruik termen
kaft/omslag/afbeeldingen of illustraties/naam
schrijver/uitgever/titel/prenten(boek).
Doe dit vaker wanneer je een boek voorleest. De
kinderen raken zo bekend met de termen
LEES HET VERHAAL VOOR DE EERSTE KEER

Wat gebeurt er in het begin, het midden en het einde?
(gebruik kaarten voor begin/midden/eind,
neem uit ieder gedeelte 2 afbeeldingen, laat de lln deze
in tweetallen bij de juiste kaart neerleggen. Lln
verantwoorden hun keuze)

Begin: Gertje zoekt graan, maar kan dat eerst niet
vinden.
Midden: Gertje vindt graan en 'moet' dat gaan delen. Er
is minder en minder voor elk dier over.
Einde: De boerin komt de schuur in en strooit uit een
grote zak veel graan. Er is genoeg voor iedereen.

Waarom denk je dat het boek 'Gertje Gans deelt uit'
heet?

Meerdere antwoorden mogelijk. Strekking is dat Gertje
graan uitdeelt.

Wie is de hoofdpersoon in dit boek? Waaraan kun je dat
zien?

Gertje:
Iedere bladzijde gaat over hem.
Zijn naam wordt heel vaak genoemd.
Zijn naam zit zelfs in de titel van het boek.

Zoek je een teamscholing Close Reading, een training specifiek voor de onderbouw, een implementatie en/of een online professionalisering?
Ik help je graag! esther@onderwijswereld-po.nl

Tekstgerichte vragen

-------------------------------------------------------------

Sessie 2 Doel: Ik weet wat delen is en hoe je dat moet doen
Antwoorden

(en welke werkvormen zet je in?)
(en waar vind je het bewijs in de tekst?)
--------------------------------------------------LEES DE TEKST VOOR DE TWEEDE KEER VOOR
Details: (binnen-buitenkring)
IIs Gertje een jongen of een meisje?

Details:
Gertje is een jongen. Op de pagina bij de varkens wordt
er gesproken over 'hij'.

Bewijs eens dat Gertje eerlijk deelde met de haan (of
later met de andere dieren. Deze vraag kun je meerdere
keren inzetten).

Ze hebben allebei 10 graankorrels. Dus evenveel.

De kippen en haan zeggen 'Jammie, ons ontbijt'. Waar
in het verhaal kun je terugvinden dat het echt om het
ontbijt gaat? (Of: Wanneer eet je je ontbijt.

IHet verhaal begint met 'Heel vroeg in de ochtend'.
Ontbijten doe je dus in de ochtend.

Waar schrikken de kippen van?

Van de muizen.
Woordenschat en tekststructuur:
Rondzoeken naar eten (zie afbeelding)

Woordenschat en tekststructuur:(stop en praat)
Wat betekent 'hij scharrelt'?
Wat betekent 'de deur staat op een kier'?
Gerje is treurig, de haan humeurig. Wat voor soort
emories zijn dat? (fijne of juist niet?)

Dat de deur een stukje maar niet helemaal open staat
(zie afbeelding)
Ze voelen zich allebei niet zo fijn. Kijk naar de
uitdrukkingen op de afbeelding.

STOP EN PRAAT: Lln lopen door de klas. Bij stopgeluid
overleggen met dichtsbijzijnde klasgenoot

Woordenschat: check goed of de uitleg van moeilijke woorden uit de tekst te herleiden is.
Niet?, Geef dan een extra bron/werkvorm hiervoor aan. Bij kleuters: uitleggen/modellen.

Zoek je een teamscholing Close Reading, een training specifiek voor de onderbouw, een implementatie en/of een online professionalisering?
Ik help je graag! esther@onderwijswereld-po.nl

Tekstgerichte vragen

-------------------------------------------------------------

Ik kan uitleggen hoe delen kan voelen (en dat dat voor
Sessie 3 Doel:
iedereen anders kan zijn).
Antwoorden

(en welke werkvormen zet je in?)
(en waar vind je het bewijs in de tekst?)
--------------------------------------------------LEES HET VERHAAL VOOR DE DERDE KEER
Bedoeling: (binnen-/buitenkring)
Wat denk je dat de schrijver ons wil leren met dit
verhaal?

Bedoeling:
Dat delen soms best moeilijk kan zijn, maar dat je er
iemand wel blij mee kunt maken.

De schrijver laat Gertje opnieuw en opnieuw en opnieuw
delen. Waarom denk je dat de schrijver Gertje zo vaak
laat delen?

Omdat de schrijver het belangrijk vindt dat wel leren
wat delen is (en hoe dat voelt).

Afleiden: (binnen-/buitenkring)
'De eerste keer dat er een muis komt, zijn de kippen
heel bang. Aan het einde van het verhaal zijn er heel
veel muizen, maar zijn de kippen niet meer bang. Hoe
zou dat kunnen komen?

Afleiden:
Meerdere verklaring mogelijk:
Ze zijn aan de muizen gewend
Het eten biedt afleiding
De andere dieren reageren niet bang

Verbanden leggen: (groepjes van 4)
Hoe zou jij je voelen wanneer Gertje niet met jou zou
willen delen?

Verbanden leggen:
Meerdere antwoorden mogelijk.
De verwachting is dat kinderen dit echt niet leuk zouden
vinden!

Is het goed dat Gertje gedeeld heeft? (leg uit)

Meerdere antwoorden mogelijk

Stel je voor: het verhaal eindigt een bladzijde eerder.
De boerin komt niet meer binnen met heel veel graan.
Hoe zouden de dieren zich dan gevoeld hebben?
Bedenk eens een ander einde aan het verhaal!

Meerdere antwoorden mogelijk (de muisjes misschien
wel blij, want die hadden eerst niks en nu toch 1
korreltje. De haan en Gertje niet zo blij. Die hadden
eerst veel meer.

--------------------------------------------------Eindverwerking wanneer de leerlingen een eindproduct ontwerpen, kun je dat hier beschrijven
Laat het delen op verschillende manieren in kleine groepjes uitspelen. Gebruik hierbij materialen uit de klas. Denk aan
blokjes, potloden, kapla etc. Werk toe naar de ontdekking: delen met meer kinderen, dan houdt iedereen minder
over/hoe vaker je moet delen, hoe minder iedereen overhoudt. Behalve uitspelen, kun je dit ook laten
tekenen/knippen en plakken etc.
Dit boek biedt een prima basis voor een uitgebreide rekenactiviteit!
Zoek je een teamscholing Close Reading, een training specifiek voor de onderbouw, een implementatie en/of een online professionalisering?
Ik help je graag! esther@onderwijswereld-po.nl
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