
Ik wens jou
Groep 3-4

Je hebt nodig

kerstkaarten (die in de les van Laat
maar zien gemaakt zijn)
een 'brievenbus'
kladpapier
potloden
mooie pennen
eventueel kun je enveloppen
gebruiken om de kaart in te doen

Organisatie
De introductie, informatie en instructie
is klassikaal. De uitvoering is
gedeeltelijk in tweetallen. Bedenk of jij
voor deze opdracht de kinderen in
tweetallen indeelt of dat zij dat zelf
mogen doen. Bij een oneven aantal is
een drietal ook mogelijk.
Wat doe je met de geschreven
kaarten? Aan jou de keuze of je ze
echt verstuurt, met een enveloppe en
een postzegel of dat je ze in 'de
brievenbus' op school stopt en die vlak
voor de vakantie laat legen, zodat
iedereen zijn kaart mee naar huis kan
nemen.

 Inhoud
...dat je een twee verschillende wensen kunt
opschrijven voor iemand anders.
…één wens voor iets dat je kunt zien en pakken
(concreet) en één wens voor iets dat je niet kunt zien
of pakken (abstract)

 Beschouwing
...dat je goed naar de voorbeelden hebt gekeken en
geluisterd.

 Vorm
…dat je een wenskaart hebt geschreven.

 Formuleren
...dat je een mooie en foutloze zin kunt maken met
die 2 wensen.

 Onderzoek
...dat je eerst allerlei wensen hebt verzameld.
...dat je de wensen verdeeld hebt in spullen-wensen
(concreet) en niet-spullen-wensen (abstract).
...dat je een keuze eruit hebt gemaakt.
...dat je mooie woorden hebt gekozen om een
bijzondere zin te maken.

Kerstkaarten en nieuwjaarskaarten. Aan het eind van het jaar wensen wij elkaar vrolijke feestdagen en een
gelukkig nieuwjaar toe. Het is een oude traditie om dat met kaarten te doen. En omdat eigenlijk iedereen het
fijn vindt om een kaart te ontvangen, houden we die traditie in ere. Vooral als je een kaart ontvangt met een
persoonlijke wens.

De uitdaging
Kun jij ...een wenskaart schrijven met twee persoonlijke wensen voor iemand die jij goed kent in
mooie woorden en zinnen?
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