(Plaatsje fan it boek – 6 sm heech)

Ferhalepraat by:
Skattich
Geskikt foar groep: 1, 2 & 3
Rûte: 1. Talenten
Utwurking:
Voor de algemene beschrijving zie hiervoor het tabblad 'Ferhalepraat' op
https://www.inspirerendmeertaligonderwijs.nl/.
Doel: met elkaar in gesprek gaan over het verhaal: hoe hebben leerlingen het verhaal beleefd?

Inleiding: boek voorlezen of het verhaal terughalen
Afhankelijk van (de spanningsboog van) de groep kun je het prentenboek op een ander tijdstip
voorlezen of direct voorafgaand aan deze activiteit. Wanneer je het boek eerder hebt
voorgelezen, kom je kort terug op het verhaal: weten jullie het nog?

Kern: praten over het boek

Aan de hand van de vier basisvragen van de ‘Vertel eens’ aanpak, wordt het verhaal besproken:
Wat vond je leuk? Wat vond je niet leuk? Wat vond je een beetje vreemd/onbegrijpelijk? En
Welke patronen kwamen steeds terug? (wat herhaalt zich steeds?)
Inventariseer eerst de antwoorden van de kinderen op het bord, teken hiervoor 4 vakken:
leuk/niet leuk/beetje vreemd/patronen. Schrijf de reacties van de kinderen in hun eigen woorden
op.
In het schema kun je nu zien dat sommige kinderen iets heel leuk vonden terwijl andere kinderen
dat helemaal niet leuk vonden. Dit gebruik je om het gesprek te starten: nodig het kind uit om
zijn/haar antwoord toe te lichten (vertel daar eens wat meer over?), vervolgens vraag je een kind
dat bijvoorbeeld, het tegenovergestelde heeft gezegd, zijn/haar antwoord ook toe te lichten.
Vervolgens nodig je ook de andere kinderen uit om te reageren en deel te nemen aan het
gesprek.
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Belangrijk: er zijn geen goede of foute antwoorden, hier ga je als leerkracht dus ook niet op
sturen!
Wanneer kinderen niet iets willen zeggen, is dat ook goed!

Afsluiting: Waar vinden jullie dat Tys en Trûske echt super goed in zijn?

Verdiepende vragen:
▫
▫
▫
▫

Wat kun je over Tys vertellen? Waar is Tys goed in en wat doet hij graag?
Hoe kan het, denk je, dat Tys het niet leuk vindt dat iedereen hem 'skattich' noemt?
Zou je jezelf zomaar kunnen veranderen?
Wat gebeurt er met Tys, denken jullie, als hij Trúske ontmoet?

Voor meer verdiepende vragen zie de algemene beschrijving over Ferhalepraat.
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