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In dit groene thema hebben we voor Onderwijswereld PO
activiteiten gebundeld voor groep 1 tot en met 4. Zing met

de groep het lied ‘Gi ga groen’ en ga aan de slag met
muzikale lesideeën, het groene memoryspel, theaterlezen

en verrijkingsmateriaal in de vorm van groene
denksleutels en creatieve opdrachten!

 
Dientje Goebert-Sanders

www.jufdientje.nl
 

Hans van Eerden
(lied en muzikale lessuggesties)

 
Maartje Sanders
(denksleutels)
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Refrein zingt de hele groep.
Couplet wordt verdeeld.

 
Samen zingen: Gi ga groen

Het lied ‘Gi ga groen’ is speciaal voor De Kinderboekenweek geschreven door Hans van
Eerden. De ingezongen versie van het lied vind je als bijlage bij dit thema. Tekst en
bladmuziek staan op pagina 5.

Het lied aanleren

De eerste keer beluistert de groep het lied, de tweede keer lezen de kinderen mee met
de tekst en de derde keer wordt het lied samen gezongen.

Muzikale lestips: Call respons zingen

Verdeel de klas in twee groepen (niet jongen/meisje, maar bijvoorbeeld ‘kinderen met
schoenen zonder veters en schoenen met veters’).
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Vervolg muzikale lestips: Zingen en bewegen 

De kinderen staan twee aan twee tegenover elkaar. Ze zingen en bewegen bij het
refrein.
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Instrumenten:
 

Vervang de symbolen eenvoudig door instrumenten. 
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Elk kind krijgt twee kaartjes met dezelfde achtergrondkleur.

Teken twee keer dezelfde afbeelding op een kaartje. 
Plak de kaartjes op wit karton of stevig papier.
Knip de kaartjes uit (groep 3 en 4).

 
Memory 
Groep 1 t/m 4

Samen spelen

Print en lamineer de memorykaartjes op de volgende pagina twee keer (of maak
meerdere sets). Knip de kaartjes uit. De kinderen spelen het groene memoryspel in
tweetallen. Je kunt het memoryspel ook binnen een circuit inzetten of gebruiken als
voorbeeld voor de volgende opdracht. 

Zelf memory maken

De kinderen maken als groepsopdracht zelf een memoryspel. Inventariseer met de
kinderen op het digibord zoveel mogelijk groene dieren, planten en vruchten die ze
kennen. Alle kinderen maken daarna 1 set kaartjes. Ze plakken de kaartjes op stevig
karton en knippen ze uit. Stel verschillende memoryspellen samen. Een leeg sjabloon
vind je op pagina 10. 

Voorbereiding

Stappenplan
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Kom je een uitroepteken ! tegen, dan is de zin een uitroep.
Kom je een vraagteken ? tegen, dan klinkt de zin als een vraag.
De woorden die met HOOFDLETTERS zijn geschreven, lees je iets harder voor.
Je mag je stem iets veranderen, maar gebruik geen stemmetje dat je niet de hele
tekst vol kunt houden.
De rode tekst is de tekst van de verteller.

 Lees eerst de tekst door.
 Verdeel daarna de rollen en de rode tekst van de verteller.
 Draai na één keer lezen de rollen om en lees de tekst nog een keer.
 Maak als je klaar bent, een tekening bij het verhaal. 

Theaterlezen: Alle kleuren

Lessuggestie groep 3 en 4

Lees de theaterleestekst eerst zelf voor. Bespreek de kleuren, de rijmwoorden en de
lastige woorden als herfst en de voor de kinderen onbekende tweetekenklanken. Stel
vragen over de tekst. Vraag bijvoorbeeld hoe je buiten kunt zien dat het herfst is. En is
Sem op een echt bed gevallen? 

Tips theaterlezen

Geef de kinderen de volgende tips mee voor ze starten met lezen:

Stappenplan theaterlezen

Meer theaterlezen

Wil je de kinderen een eigen theaterleestekst laten schrijven? Via deze link vind je een
stappenplan. Ontdek meer over theaterlezen op www.theaterlezen.nl.

http://www.onderwijswereld-po.nl/
http://www.jufdientje.nl/
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Theaterleesverhaal 

kies een rol. lees om de beurt.

alle kleuren 

in de tuin staat een boom. 

die is groen, geel, bruin en rood. 

sem en sam zijn in de tuin.

sem: ik hou van groen.

sam: ik hou van rood.

sem: ik hou van bruin.

sam: ik hou van de tuin.

http://www.onderwijswereld-po.nl/
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sem: ik hou van blauw.

sam: ik hou van jou!

sem rent weg.

de tuin is groot.

sam zoekt sem.

sam: waar ben je sem?

sem: ik zit op een tak.

sam: jij zit hoog.

sem: klim jij ook in de boom?

sam: nee, dat is eng!

http://www.onderwijswereld-po.nl/
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KRAK zegt de tak.

PLOF

sem valt uit de boom. 

sam: gaat het sem?

sem: ik lig op een bed.

sam: op een bed?

sem: een bed van groen en geel.

sam: heb je geen pijn?

sem: nee, herfst is fijn!

http://www.onderwijswereld-po.nl/
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teken hier sem en sam in de tuin. 
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Verrijking 
 

De 9 groene denksleutels en verrijkingsopdrachten zijn speciaal voor De
Kinderboekenweek bedacht door Maartje Sanders.

Gi-Ga-Groene Denksleutels

Algemene informatie over denksleutels vind je via deze link.

Vraagsleutel
Begin met het antwoord en laat kinderen er vragen bij bedenken. Welke vragen kunnen
de kinderen bij de volgende antwoorden bedenken: gras, oerwoud, groen, snot, rups.

Nietussleutel
Bepaal het omgekeerde. Plaats woorden als (kan) niet, (zal) nooit in een opdracht.
Bijvoorbeeld:
Noem 5 gerechten waar de kleur groen NOOIT in voorkomt.
Noem 10 plekken op aarde waar je NOOIT de kleur groen tegen zal komen.

Wat als-sleutel
Stel de kinderen een ‘Wat als ...’ vraag. Laat kinderen oorzaken en gevolgen benoemen.
Bijvoorbeeld: Wat als er geen groene bladeren meer zijn? Wat als alle dieren als
camouflage de kleur groen hebben? Wat als de wereld groen kleurt? Wat als etenswaren
die groen zijn ongezond voor je zijn? Wat als morgen de kleur rood en groen een
omgekeerde betekenis hebben? Wat als er groene marsmannetjes landen op aarde?

Lachwekkend-sleutel
Doe een lachwekkende uitspraak of stelling. Laat kinderen argumenten verzinnen om de
stelling aannemelijk te maken.
Bijvoorbeeld: Wat als alle mensen zich met groene make-up opmaken? Wat als alle
kinderen in een groen uniform naar school gaan? 

http://www.onderwijswereld-po.nl/
http://www.jufdientje.nl/
https://www.wetenschapdeklasin.nl/uploads/boeken/boek%202/Denksleutels%20DNA.pdf


 
Vervolg Gi-Ga-Groene Denksleutels

Alfabet sleutel
Laat kinderen woorden bedenken die beginnen met de letters A t/m Z die op de één of
andere manier te maken hebben met een bepaalde categorie planten of met een
bepaald onderwerp groen. Bijvoorbeeld: appel, blad, cactus (kunnen allemaal groen zijn). 
Zo krijg je een mooi overzicht met woorden die allemaal met 'groen' te maken hebben.
Aan het einde van het thema kunnen de kinderen die woorden in categorieën verdelen;
welke woorden horen volgens de kinderen bij elkaar en om welke reden? Dieren,
woorden die met dezelfde letter beginnen, woorden die hetzelfde aantal
letters/lettergrepen hebben, woorden die rijmen, etc.

Nadeel-sleutel
Laat kinderen nadelen van een alledaags (groene) voorwerp bedenken of de nadelen
van de kleur groen. Bedenk daarna manieren om deze nadelen op te heffen.
Bijvoorbeeld: Een groene plant kan nooit van kleur veranderen. 

Plaatje-sleutel
Laat de kinderen een afbeelding zien die niet direct gekoppeld is aan een thema. Laat de
kinderen argumenten bedenken waardoor de afbeelding toch gekoppeld kan worden
aan het thema Giga-ga-groen.

Interpretatie-sleutel
Beschrijf een ongebruikelijke situatie. Vraag de kinderen redenen te verzinnen voor het
ontstaan van deze situatie. Bijvoorbeeld: Alle duiven hebben groene veren gekregen,
hoe kan dat? Er staat een rood koffertje op het groene grasveld om de hoek, wat doet
het koffertje daar? Van het dak van de school druipt groen slijm, hoe komt dat daar?
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GGG zijn niet zo snel hebben een zacht karakter en schakelen hun vijanden op een
vriendelijke manier uit.
BBB hebben lange staarten, eten blauwe bessen en hebben een verschrikkelijk
slecht zicht.
RRR hebben een prachtige rode veren, zoeken naar mooie ronde stenen en zijn gek
op aardbeien.
PPP hebben schubben en eten dagelijks zeker 20 aubergines. 

 
Verrijkingsopdrachten 

Startopdracht

Alle kinderen nemen een groen voorwerp mee naar school (of je verzamelt groene
voorwerpen in de school). De voorwerpen die de kinderen verzameld hebben, liggen
uitgestald op een tafel. De leerkracht (of een van de kinderen) omschrijft zo goed
mogelijk een van de voorwerpen. De kinderen moeten raden welk voorwerp er wordt
bedoeld.

Creatieve denkopdracht

Teken een nieuw ontdekte diersoort, de Gi-Ga-Groenen. Teken drie bijzondere
eigenschappen waarmee de GGG zijn natuurlijke vijanden kan verslaan/ontwijken. Zijn
natuurlijke vijanden zijn de Bi-Ba-Blauwen. Ze vangen de GGG door kuilen te graven
waar de GGG in vallen. De Ri-Ra-Rooien vallen vanuit de lucht aan en laten stenen vallen
op de GGG. En dan heb je ook nog de Pi-Pa-Paarsen, zij kunnen de GGG te pakken
nemen door plakkerig slijm uit te spugen waar de GGG aan blijven plakken. 

Belangrijke weetjes:
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Blauw en geel wordt groen.
Door geel toe te voegen wordt de groene kleur feller.
Door blauw toe te voegen wordt de kleur donkerder groen.
Met een beetje rood wordt het bruiner. 
Voeg wit toe om verschillende tinten groen te maken. 
Of doe er steeds een beetje extra van een kleur bij om verloop aan te brengen. 

 
Vervolg Verrijkingsopdrachten 

Analytisch denken (nauwkeurig kijken)

Tekenopdracht
Wat zie ik?

Ga naar buiten, je ziet buiten heel veel groen. Let eens op de hoeveelheid soorten groen
je ziet. Probeer door te mengen met andere kleuren zoveel mogelijk
verschillende kleuren groen te maken. Teken of schilder de bomen, het gras en de
struiken met al zijn kleuren groen.

Informatie/instructie voor het tekenen/schilderen:

Alternatief

Laat het weer het niet toe, gebruik dan verschillende planten binnen. Of teken een blad
met al zijn verschillende kleurnuances zo nauwkeurig mogelijk na.
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