Game – set – match | een sportieve twist
Speel jij deze woordenschatGAME? Maak jij de SET? En win jij deze MATCH?
Woordenschat is een belangrijk onderdeel om de wereld om je heen te begrijpen.
Wanneer je woordenschat groot is, wordt technisch lezen, begrijpend lezen en met
anderen communiceren via spraak en schrift gemakkelijker. Woordrijtjes stampen
is niet zo leuk en weinig zinvol. Woordenschat in context, spelenderwijs, met veel
gevarieerde herhaling… dat is wat we willen doen.
Uitleg
Woorden kunnen meerdere betekenissen hebben. Vaak leggen we de betekenis
van een woord vast in een omschrijving. Dit doen we onder andere om er voor te
zorgen dat we weten om welke exacte betekenis van een woord het gaat. Dit
noemen we een definitie.
Soms hebben woorden verschillende betekenissen. Dit noem je een homoniem.
Twee voorbeelden:
Een slot om iets te sluiten.
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weinig geld

slot
Kasteel

Lichaamsdeel
arm
Weinig geld
Bespreek bovenstaande informatie vooraf met de kinderen.
In deze download vind je 15 omschrijvingen rondom sport, 15 afbeeldingen en 15
plaatjes. Vind jij de juiste sets bij elkaar?
De 15 betekenissen (oranje kader) moeten gekoppeld worden aan de juiste
plaatjes (groen kader) en tot slot aan het juiste woord (blauw kader). Start met het
uitdelen van de betekenissen en de afbeeldingen. Niets is wat het lijkt. Je ziet
bijvoorbeeld het plaatje van een banaan. Toch lees je geen omschrijving van fruit.
Dit vraagt om buiten de kaders te denken, want de banaan zit er wel degelijk bij.
De woorden bied je als laatste aan, als ze klaar zijn met het maken van de sets.
Daarmee kunnen ze zichzelf nog eens controleren of de sets, die ze gemaakt
hebben, kloppen. Vinden de kinderen het lastig, dan kun je er ook voor kiezen om
de woorden eerder aan te bieden. Op deze manier krijgen ze een hint om de juiste
sets te maken.
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Diverse werkvormen en voorbereiding
Memorie in groepje
Hiervoor gebruik je de kaartjes met de omschrijving en de afbeeldingen. Elk
groepje ontvangt deze materialen en gaan op zoek naar de juiste sets.
Voorbereiding: Kopieer de download enkelzijdig in kleur (per groepje) en knip ze
uit.
Memorie in de klas (zelfstandig/duo’s)
Hiervoor gebruik je de kaartjes met de omschrijvingen en de afbeeldingen. Kopieer
de afbeeldingen op A3-formaat, zodat ze net wat groter zijn. Ieder kind of tweetal
ontvangt een kopie van de omschrijvingen (dubbelzijdig). Ze gaan op zoek naar de
juiste afbeelding bij de omschrijving. Ze schrijven het woord erachter.
Voorbereiding: Kopieer de afbeeldingen op A3-formaat, knip ze uit en hang ze op
in de ruimte waar je de activiteit doet. Kopieer de omschrijvingen dubbelzijdig per
kind / duo.
Mix en match
Ieder kind uit de klas krijgt een kaartje van een omschrijving of van een afbeelding.
Ze lopen door de klas en gaan op zoek naar de juiste set.
Voorbereiding: Kopieer de afbeeldingen en de omschrijvingen enkelzijdig in kleur.
Ieder kind krijgt één kaartje. Je kunt deze activiteit met maximaal 30 kinderen
spelen. Minder kinderen in je groep? Haal een aantal sets eruit.

Afbeeldingen uit deze download zijn van
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Ieder zijn talent ontwikkelt verschillende materialen die aansluiten bij de
executieve functies.
Zo hebben we WOORDLINK gemaakt. Dit sluit aan bij de reguliere vakken én
de executieve functies. Het vergroot je woordenschat!
Woordlinkkaartjes is een set inspiratiekaartjes waarop je zoveel mogelijk
woorden, binnen een bepaald thema, op kaartjes in groepjes van 5 ziet
staan. Je kunt ze op allerlei manieren gebruiken ter inspiratie en aanvulling
op je lessen binnen een bepaald thema.
Daarbij ontvang je 22 uitgewerkte activiteiten die je met de
woordlinkkaartjes kunt uitvoeren. Bij alle activiteiten zijn ook de executieve
functies aangegeven in een overzichtelijk schema.
Inmiddels zijn woordlinkkaartjes gemaakt voor de volgende thema’s:
-

Wereldoorlog II

-

Weer en klimaat

-

Menselijk lichaam

-

Natuur en techniek

Houd ons in de gaten op Instagram of Facebook, want er volgen nog veel
meer onderwerpen!
Kijk ook eens op website www.iederzijntalent.com . Daar vind je nog meer
informatie over de woordlinkkaartjes én de andere producten in de winkel.
Interesse, vragen of direct bestellen? Ga naar www.iederzijntalent.com
(winkel) of neem contact met ons op via iederzijntalent@gmail.com
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handstand in de ringen met holle rug met
daarbij de voeten ook in de ringen

roeislag waarbij de roeiriem in
het water blijft hangen

drie strikes achter elkaar bij bowlen

turntoestel, maar ook een schaakstuk

oefenen of trainen met
een tegenstander

één van de vier symbolen in
het kaartspel

cirkel in het midden van een dartbord
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zo noem je bij het kaartspel poker de
beste speler aan tafel

yoga houding waarbij het lichaam
een omgekeerde V vormt

twee slagen om de par bij golf

rode punt in het midden van
een dartbord

harde klap of zeer stevige schouderduw

gangmaker bij lange afstand
hardloopwedstrijd
aanvallende 4-3-2-1 opstelling
bij voetbal

brancardslee waarmee je wordt afgevoerd
van een skipiste na een ongeval
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zwaantje

shark

snoek

hond

haas

eagle

turkey

bull’s eye

paard

banaan

sparren

beuk

klaver

roos

kerstboom
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Een sportieve twist - antwoorden
zwaantje – handstand in de ringen met holle rug en daarbij de voeten ook in de ringen
snoek – roeislag waarbij de roeiriem in het water blijft hangen
shark – bij het kaartspel poker de beste speler aan tafel
hond - yoga houding waarbij het lichaam een om gekeerde V vormt
haas – gangmaker bij lange afstand hardloopwedstrijd
eagle – twee slagen om de par bij golf
paard – turnstoestel maar ook een schaakstuk
turkey – drie strikes achter elkaar bij bowlen
bull’s eye – rode punt in het midden van een dartbord
banaan – brancardslee waarmee je wordt afgevoerd van een skipiste na een ongeval
beuk – harde klap of zeer stevige schouderduw
roos - cirkel in het midden van een dartbord
klaver – één van de vier symbolen in het kaartspel
sparren – oefenen of trainen met een tegenstander
kerstboom – aanvallende 4-3-2-1 opstelling bij voetbal

Bron afbeelding
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