De BiebBoys
LezerGame!
In deze aflevering spelen de BiebBoys de
befaamde LezerGame. Want hoe weet je nu
welk boek je wilt lezen? Door het spel te spelen!
Na het kijken van de aflevering spelen de kinderen
individueel de LezerGame of speel het spel met de hele
klas! Daarna maken de kinderen zelf een doorleeslijstje..
Introductie 20 min.
- Je introduceert de les door de aflevering van de BiebBoys
te bekijken.
Stel de volgende vragen:
- Wie heeft dat ook wel eens, dat je net je boek uit hebt en
niet goed weet wat je volgende boek wordt?
- Aan wie vragen jullie tips?
- Hoe kies je meestal een boek uit? Waar kijk je naar?
Kern 30 min
- Kies of je klassikaal de LezerGame speelt om bijvoorbeeld
een nieuw voorleesboek te kiezen. ( Niet alle boeken zijn
geschikt om voor te lezen! )
Of laat de kinderen het spel individueel doen.
Opdracht:
Elk kind kan nu zijn eigen doorleeslijstje maken.
(Print PDF bestand voor ze uit.)
Stap 1:
Kies een boek wat je is bijgebleven. Wat je erg grappig,
mooi, spannend of droevig vond.
Stap 2:
Kies 3 boeken die een beetje op dit boek lijken.
- Kinderen kunnen denken aan:
Zijn ze van hetzelfde genre?
Hebben de boeken ook veel illustraties?
Zit er hetzelfde soort humor in?
Zijn ze van dezelfde schrijver?
Lijken de hoofdpersonen op elkaar?
Laat ze hierbij Schoolwise gebruiken om boeken op te
zoeken of hun eigen leenhistorie te bekijken.
Als je geen Bibliotheek op school hebt, kunnen ze ook
www.boekenzoeker.be gebruiken.
Stap 3:
Maak het lijstje helemaal spik en span.
Teken de boekkaften en vul de tekstvakjes aan met een
kleine beschrijving waar het boek over gaat.
NB: Het hoeft niet meteen deze les af.

Afsluiting
Laat de kinderen verspreid over een aantal dagen hun
doorleeslijstje presenteren en bedenk een leuke manier
om ze echt te gebruiken.
Hang ze bijv. op in de klas, gang of bieb of maak er een
boekje van. Wie weet kunnen ze ook gedeeld worden
in de nieuwsbrief van de school!
Leerdoelen
- De lln. ontwikkelen hun eigen boekensmaak.
- De lln. bedenken tips voor andere kinderen.
- De lln. kunnen genres en schrijfstijl herkennen.
- De lln. kunnen hun keuzes voor bepaalde boeken
verwoorden.
Deze les sluit aan bij kerndoelen:
5, 6 en 9.
Websites:
- www.obgz.nl
- www.boekenzoeker.be
Heb je een Bibliotheek Op School?
Gebruik dan Schoolwise.
- Instructievideo Schoolwise
- Instructievideo Catalogus
Extra:
Het is natuurlijk super leuk als je de meest
originele doorleeslijstjes met ons wilt delen! Neem een
foto of maak het bestand digitaal en stuur ze naar
biebboys@obgz.nl

Voor wie: Groep 6 t/m 8
Duur: +- 50 min
Benodigdheden lkr: Printer, digibord.
Benodigdheden lln: Werkblad doorleeslijstje, (kleur)potloden, eventueel computer/tablet

Meer weten?
www.obgz.nl/biebboysindeklas of klik hier voor ons aanbod voor scholen.

