Uitprobeerweek Studio taal en spelling - overzicht lessen
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Basis

Spreken/luisteren

Gericht luisteren naar een tekst en ontdekken wat belangrijk is bij het vertellen om
geboeid te (blijven) luisteren naar wat wordt verteld.
Het luisterdoel bepalen. Zelf vertellen en spreken met aandacht voor expressie
(mimiek en gebaren), articulatie en stemvolume.

- filmfragment 1: een nieuwslezer, weerman/-vrouw of tv-presentator
- filmfragment 2: een komiek of toneelspeler
- ’slechte’ filmfragmenten: saaie stem, te snel lezen ...
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Basis

Schrijven

Weten waarom mensen een brief, kaartje of e-mail schrijven.
Bij het schrijven van een brief, kaartje en e-mail de passende schrijfconventies toepassen. *
In concrete situaties kiezen voor een brief, kaartje of e-mail.

- brieven en kaartjes

- pionnen (1 per leerling)
- dobbelstenen (1 per groep)

- computer met internetverbinding
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Basis

Woordenschat

Een woord kunnen uitleggen met een synoniem. Een woord kunnen uitleggen met een
tegengesteld woord (antoniem). Door associatie woorden begrijpen (woordweb).
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Basis

Taalbeschouwing

De correcte vorm van het persoonlijk en bezittelijk voornaamwoord (tweede persoon) gebruiken, - brieven en kaartjes (zie les 4)
afhankelijk van de ontvanger en de situatie.
- officiële brieven en postkaartjes
Stilstaan bij het verschil tussen standaardtaal en tussentaal (mondeling en schriftelijk).
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Basis

Technisch lezen

Een tekst op AVI M5 correct, vlot en vloeiend lezen met begrip. Correct en vlot lezen: woorden
met y. Vloeiend lezen: naar het einde van de zin lezen, niet naar het einde van de regel.
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Basis

Begrijpend lezen

Een eigennaam kunnen vervangen door een verwijswoord. Achterhalen naar wie of wat een
verwijswoord verwijst. De functie van een verwijswoord kennen.

- boek De verboden zolder (Paul van Loon) (eventueel)
- audiofragmenten van de teksten ‘Nablijven’ en ‘Verhaal’
https://www.youtube.com/playlist?list=PLrcN6CAolxSkpg7K7L356IOHvGon2ynZj
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Vervolg

Technisch/vloeiend lezen Een tekst op AVI M5 correct, vlot en vloeiend lezen met begrip. Correct en vlot lezen:
- een (lied)tekst naar keuze
woorden met y. Vloeiend lezen: naar het einde van de zin lezen, niet naar het einde van de regel.

1

Basis

Spelling

Hoofdletters correct gebruiken.
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Basis

Spelling

Samenstellingen correct schrijven.
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Herhaling Spelling

Woorden met meer klankgroepen correct schrijven.
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Basis

Spelling

Persoonsvormen correct schrijven.

5

Basis

Spelling

Woorden met aai, ooi en oei correct schrijven.
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Herhaling Spelling

STUDIO SPELLING

De leerlingen herhalen de spelproblemen van blok 4.

*Doelen met een asterisk zijn ook taalbeschouwelijke doelen.

