LESBRIEF De winskmasine

Dizze lesbrief heart by it lêsboekje ‘De
winskmasine’. Dat boekje is yn de Fryske
Foarlêswike (fan 27 septimber o/m 1
oktober) fergees op te heljen yn alle
biblioteken yn Fryslân.
Foar skoallen is der dizze lesbrief, mei
aktiviteiten deryn dy’t passe by it boekje. Ha
jim op skoalle in lêskonsulint? Freegje him of
har dan ek nei it boekje en de lesbrief.
Wy winskje jim in soad wille mei it boekje ‘De
winskmasine’ en mei de lesbrief.
De Keimpe-wurkgroep

Mei-inoar lêze
Materialen: it ferhaaltsje ‘De winskmasine’
út it Keimpe-boekje.
Lês mei-inoar it ferhaaltsje ‘De winskmasine’. Lês it foar
of lit de learlingen sels lêze. Praat mei de learlingen oer
wat jim lêzen hawwe. Neiststeande fragen kinne helpe by
it begripen fan it
ferhaal.
Foar it lêzen: Hoe
hjit it ferhaal? Wêr
soe it ferhaal oer
gean?

 Side 10-11. Eef hat in ferrassing. Wat is de ferrassing?
 Side 12-13. De bern stappe yn ’e winskmasine.
Wat tinke de learlingen dat der barre sil?
 Side 14-15. Wat is Rins wurden? Wêr sjochst dat oan?
Wie dat de bedoeling?
 Side 16-17. Wat is Mia wurden? Yn it ferhaaltsje stiet
‘Dat is grappich.’ Fynt Mia it ek grappich?
 Side 18-19. Wat is Silke wurden? Wêrom kin se hast net
bewege? Wat fynt Eef dêrfan?
 Side 20-21. Wat is Hidde wurden? Fynt er dat leuk? Wat
fine de oare bern?
 Side 22-23. Wat fynt Sef fan wat er wurden is? Wat fynt
Eef dêrfan? Wat soene de learlingen fine as sy dat
wurden wiene?
 Side 24-25. Watfoar oplossing betinkt Eef? Wat fine de
learlingen dêrfan?
Nei it lêzen: As wat soene de learlingen út de
winskmasine komme wolle? En as wat krekt hielendal
net? Wêrom?

Op aventoer mei fleurige seerôvers
Materialen: it ferhaaltsje ‘de fleurige seerôver’, it
gedichtsje ‘Piraten’, doazen, matten of kratten om as
skip te brûken, in sânbak (of eventueel sântafel), in
skeppe, in skat (bygelyks houten blokjes), eventueel
smink om eachlapkes en groeden te tekenjen en reade
bûsdoeken om om ’e holle te knoopjen.
Lês it ferhaaltsje ‘De fleurige seerôver’ út it Keimpe-boekje
foar. Mia wol seerôver wurde. Net samar in seerôver,
mar in fleurige seerôver. Praat mei de learlingen oer it
ferhaaltsje. Sef fynt dat seerôver wêze net by Mia past.
Wêrom fynt er dat? Watfoar oplossing betinkt Mia? Mia sil
oefenje om in fleurige seerôver te wêzen. Hoe soargje Sef
en Mia dat Mia op in seerôver liket?
Sef en Mia geane op aventoer. De learlingen geane ek op
aventoer. Lit learlingen dy’t dat wolle harren eventueel
ferklaaie en sminke as piraat. In reade bûsdoek om ’e
holle kin ek helpe om derút te sjen as piraat. Lis doazen,
kratten of matsjes del, of meitsje fakken op ’e grûn dy’t
as pirateskip tsjinje. Gean oan board fan de skippen. Skip
ahoy!

Sille we piraten wurde?
Is dat gjin goed idee?
Dan is de waskkoer de boat
en de flier de see.
O nee, in stoarm.
Wat binne dy weagen heech!
We geane omheech, omleech,
omheech, omleech.
Nei links, nei links.
Pas op!
Nei rjochts, nei rjochts.
Stop!
Nei foaren, nei foaren
Tink derom!
We geane skeaner en skeaner.
De boat slacht om!

Lês it gedichtsje ‘Piraten’ út it Keimpe-boekje foar. Meitsje
de bewegingen grut en lit de learlingen meibewege. As de
boat omslacht, rôlje de learlingen oer de grûn.
Lit de learlingen werom yn de boat klimme en werhelje
it gedichtsje. Dat kin in pear kear. Lit se de lêste kear
net werom yn de boat klimme, mar ‘nei de wâl swimme’.
Skodzje it wetter út it hier en gean op syk nei de skat.
Meitsje dêr wer in aventoer fan: meitsje jim lyts, spring
oer in beamstam, dûk nei links, bûch foaroer foar in lege
tûke, ferskûlje jim achter in boskje, ... oant jim by de
sânbak útkomme. Sykje dêr nei de skat. Is der echt in
skat ferstoppe yn it sân? (Miskien houten blokjes dy’t foar
goudstêven trochgeane) Of is der gjin skat? Dan kinne de
learlingen as beleanning foar it hurde wurkjen miskien wat
drinken of in stikje fruit krije, krekt as yn it ferhaal.

De winskmasine
Eef hat in winskmasine makke. Ast dêryn stapst, kinst
wurde watst mar wolst! Meitsje mei de learlingen ek sa’n
winskmasine.
Materialen: in grutte doaze dêr’t de learlingen yn
stean kinne (bygelyks fan in waskmasine of kuolkast),
materiaal lykas lege doaskes, deksels, wc-rôltsjes, ferve,
kwasten, lym, papier, skjirren, ferklaaiklean, attributen,
evt. muzykynstrumintsjes.
Betink mei de learlingen hoe’t sa’n winskmasine
derútsjocht. Watfoar knoppen sitte derop, sitte der
ek wizers en hendels op de masine? Knutselje mei de
learlingen in moaie winskmasine. Makket de masine ek
lûd? Hoe soest dat lûd meitsje kinne?

Wat kinst wurde mei de masine? Sykje ferklaaiklean en
attributen dy’t yn de winskmasine kinne. Miskien kinne
learlingen ek sels dingen meinimme fan hûs.
Boartsje mei de winskmasine. Lis alderhande ferklaaiklean
en attributen yn de masine en lit in learling deryn stappe.
Set de masine ‘oan’. Heart dêr ek in (Fryske) spreuk by? Lit
de learlingen dy betinke (bygelyks: ‘Ien, twa, trije, lit my in
nij berop krije!’). Wurket de masine? Of giet it mis, krekt as
by de masine fan Eef?
Praat hieltyd oer wat de learlingen wurden binne. Watfoar
klean ha se oan? Watfoar attributen ha se by harren as se
út de winskmasine stappe?
Lit de learlingen letter ek noch frij boartsje mei de masine.

Dit wol ik wurde!
Materiaal: in útprinte foto fan de holle fan de learling,
in fel A3-papier (of grutter).
Mia wol letter piraat wurde. Rins wol graach in superheld
wurde. Silke wol dokter wurde en Hidde kok. En Sef wol
graach skilder wurde. Witte de learlingen al wat sy graach
wurde wolle?
Praat mei-inoar oer wat elk
graach wurde wol. En as de
learlingen it noch net goed
witte: wat fine se leuk om te
dwaan? Watfoar talint hawwe
se? Soe dêr in berop by passe?
Wat hast nedich foar dat berop?
Spesjale klean of spesjaal ark?

Besykje it petear yn it Frysk te dwaan. Help de learlingen
mei de Fryske wurden as dat nedich is. Sis koarte sinnen
lykas ‘Ik wol graach ... wurde’, ‘Letter as ik grut bin ...’, ‘Ik fyn it
leuk om ...’, ‘... liket my in moai berop’, ‘Foar dat berop hast ...
nedich’ en daagje de learlingen ek út om dy sinnen te brûken.
Plak de foto fan de holle fan de learling boppe-oan it papier.
Lit de learlingen harren liif derûnder tekenje. Yn dy tekening
litte se sjen wat se letter wurde wolle. Hawwe se spesjale
klean oan? Se kinne der ek oare dingen by tekenje dy’t se
nedich hawwe. Se kinne ek plaatsjes plakke.
De learlingen dy’t al skriuwe kinne, meie ek wurden by de
tekening en/of plaatsjes skriuwe. Lit de learlingen fertelle
wat se tekene/opplakt/opskreaun hawwe. Slagget dat yn it
Frysk?

Wat wolsto wurde?

Sjonge – Wat wolsto wurde?
Materiaal: it ferske ‘Wat wolsto wurde?’ fan Geartsje
Douma. Dat ferske is te belústerjen yn Spoar 8. Sykje it
op yn de temateek foar groep 3/4 by it tema ‘Wa bisto?’
Sjong it ferske foar of lit it hearre. Wêr giet it ferske oer?
Watfoar beroppen wurde der neamd yn it ferske? Hoe
soene de learlingen de hobbys en talinten yn it ferske
útbyldzje? Lit se dat dan dwaan ûnder it harkjen/sjongen.
Dat helpt by it ûnthâlden fan de tekst.

Meitsje in spultsje fan it ferske. Nei it sjongen fan it ferske
kin ien fan de learlingen útbyldzje wat hy of sy wurde wol.
Kinne de oare learlingen riede wat der bedoeld wurdt?
Witte de learlingen it Fryske wurd? Dat kin in oantal kearen
werhelle wurde. Kinne de bern it ferske al meisjonge?

Mear Keimpe de Krokodil?

Lêze mei Keimpe de Krokodil!

Gean op syk nei Keimpe de
Krokodil yn it meartalige sykboek
‘Wêr is Keimpe?’
fan Aart Cornelissen.
No te krijen yn boekhannel en te
lienen yn de biblioteek.

Spoar 8
De haadpersoanen út it boekje ‘De winskmasine’
spylje ek de haadrol yn de Lêsline fan Spoar 8.
Keimpe de Krokodil nimt yn de Lêsline de
learlingen by de hân en leart se alles oer it Frysk
lêzen. Sjoch ek yn de temateek fan Spoar 8 foar
ynteraktive sykplaten en mear ferhaaltsjes oer de
bern fan de Lêsline. Noch gjin Spoar 8 op skoalle?
Sjoch op spoar8.frl foar ynformaasje en freegje
fergees in workshop oan foar jim skoalteam.

Sjoch op keimpe.frl foar
ynformaasje oer Keimpe de
Krokodil en it Keimpe-projekt.

Mei it Keimpe-projekt wolle wy âlders en bern
fan groep 1 o/m 4 stimulearje om te kiezen
foar Fryske boeken en ferhalen. Sa wolle
wy meartalichheid stimulearje en bern de
foardielen dêrfan meijaan. Wy wolle âlders en
learkrêften stimulearje om Frysk foar te lêzen
en de begjinnende lêzer wolle wy sjen litte dat it
leuk is om sels Frysk te lêzen, en hielendal net
yngewikkeld.
It Keimpe-projekt is in ynisjatyf fan Afûk, FERS en
Cedin.

Mear (Frysk) lêze?
Kom nei de biblioteek en ûntdek de
mooglikheden foar
jim skoalle.

