Lessuggesties voor groep 1 en 2
Op zondag 23 januari 2022 is het Internationale Dag van het Handschrift.
Van woensdag 19 t/m 26 januari is de Nationale Week van het Handschrift.
Deze lesbrief geeft een aantal suggesties rond het motto ‘Onthouden? Schrijf ’t op!’
Ieder kan zelf bepalen welke suggesties het meest geschikt zijn, afhankelijk van de leeftijdsgroep en de beschikbare tijd.

Welke kleuren kun jij onthouden?
Opdracht: Probeer de kleuren te onthouden, je mag ze straks inkleuren.
Materiaal:
• 1 voorbeeldblad voor de leerkracht
• 2 werkbladen voor de kinderen
• verschillend kleurgerei: wasco, kleurpotloden, vingerverf etc.
Werkwijze:
1. De leerkracht laat de voorbeeldplaat zien en benoemt de kleuren.

voorbeeldblad

2. De kleuters wijzen nu aan wat de leerkracht vraagt:
Wat is rood? Wat is groen? Etc.
3. De kleuters gaan nu de kleuren intekenen op werkblad 1 waar ze
al steun krijgen van een randje in de goede kleur.
4. De kleuters krijgen nu werkblad 2 in zwart-wit en gaan nu zelf de
kleuren erin zetten; weet je nu zelf nog welke kleur waar hoort?
Het bijbehorende filmpje en de werkbladen vind je op De Schrijfladder!

Welke vormen kun jij namaken van klei?
Opdracht: Maak de vormen na van klei.
Materiaal:
• klei
• vormen: bol/knikker, kubus/dobbelsteen, blok,
cilinder/slang, driehoek/dak
• liniaal
Werkwijze:
De leerkracht maakt groepjes in de klas en legt bij elk groepje de 5
verschillende vormen neer.
Het bijbehorende filmpje vind je op De Schrijfladder!
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Groep 2 - Cijfers 1,2,3,4 kleien en onthouden?

Opdracht: Maak de cijfers 1, 2, 3 en 4 van klei, eerst op papier, daarna zonder.
Materiaal:
• klei
• werkblad
Werkwijze:
1. De kinderen maken de cijfers op het werkblad
2. De kinderen maken de cijfers zonder werkblad
Het bijbehorende filmpje en het werkblad vind je op De Schrijfladder
Deze lesbrief voor groep 1 en 2 is samengesteld door Marjon van Sambeek en Hans Stroes van
De Schrijfladder.

Vriendelijk verzoek
Hebben jullie iets met deze suggesties gedaan in
deze Nationale Week van het Handschrift?
Wij stellen het zeer op prijs om daar iets over te mogen horen!

Bij voorbaat hartelijk dank!
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