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Lestips EERSTE GRAAD: mijn broer
Instap:

Speel met de klasgroep de familiebingo ‘zoek iemand die…’. Kopieer
voor elke leerling de zoekkaart.
De kinderen stappen met de bingokaart vrij rond in de klas en
gaan voor elk vakje op zoek naar
iemand die dit heeft. De naam
wordt in het vakje geschreven.
Op deze manier leren de kinderen
elkaars gezinssituatie kennen.

Lestips:

- Hou een kringgesprek rond het thema broers/zussen en
vriendschap. Enkele richtvragen: kan je broer of zus je beste
vriend zijn, waarom maken broers en zussen ruzie met elkaar,
waarom ben je soms jaloers op je broer of zus, zou je graag
een broer of een zus hebben, waarom wel of niet,…
- De kinderen maken een tekening van hun eigen broer of zus.
Wie geen broer of zus heeft, maakt een tekening van een nicht
of neef. In de kring vertellen de kinderen wat ze leuk vinden
aan hun eigen broer/zus/nicht/neef en wat ze minder leuk vinden.
- Mylo Freeman schreef en illustreerde nog meer boeken die
passen bij het thema vriendschap. Verzamel zo veel mogelijk
boeken van Mylo Freeman. Laat de kinderen in kleine groepjes de boeken ontdekken. Welke soorten vriendschap zien de
kinderen in de boeken terug? Lijken de vriendschappen altijd
op elkaar? Hoe gaan ze om met elkaars verschillen en overeenkomsten?

Afronding:

KLEURWEDSTRIJD

w w w. e e n h o o r n . b e
Naam:

........................................................................................................................................................................................................................................................

Leeftijd:
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Telefoonnummer:

....................................................................................................................................................................................................................

Organiseer een broers-en-zussen-spelnamiddag in de klas. De
broers en zussen van de kinderen van de klas die ook op school
zitten, nodig je uit. De kinderen maken daarvoor echte uitnodigingen en spreken af welke spelletjes ze gaan spelen. Kinderen
die geen broer of zus op school hebben, kunnen aansluiten bij
een groepje in de klas of gaan spelen in een andere klas. Op
deze manier wordt het een klasoverschrijdende activiteit.

Mijn broer, Mylo Freeman, 6+, € 8,95

