Alfabet – Charlotte Dematons (2020)

Gedicht maken

Wat heb je nodig?

Maak een gedicht bij de letterplaat.
Kijk daarbij goed naar wat je allemaal
ziet. Het gedicht hoeft niet te rijmen,
dit mag wel. Klaar? Maak een mooie
tekening bij jouw gedicht.

-letterplaat
-papier
-pen/potlood
-kleurtjes

Alliteratie zin maken

Wat heb je nodig?

Een alliteratie zin is een zin waarvan
alle woorden met dezelfde letter
beginnen. (Bijvoorbeeld: Leentje
Leerde Liesje Lopen Langs de Lange
LindeLaan). Kun jij ook zo’n zin maken
bij een van de letterplaten? Klaar?
Maak een mooie tekening bij jouw zin.

-letterplaat
-papier
-pen/potlood
-kleurtjes

Reis door het boek

Wat heb je nodig?

Net zoals de letterdief ga je een reis
door het boek maken. Welke spullen
zou jij meenemen van elke bladzijde?
Maak hier een mooie tekening van. In
deze tekening zie je dus alle letters
van het alfabet terug!

-het boek
-papier
-pen/potlood
-kleurtjes
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Verhaal schrijven

Wat heb je nodig?

Gebruik een van de letterplaten ter
inspiratie om een verhaal te
schrijven. Maak gebruik van de
woordenlijst bij de plaat. Deze kun je
vinden op: www.alfabetboek.nl . Wie
schrijft het meest originele verhaal?

-letterplaat
-lijntjespapier
-website
-pen/potlood

Lettertekening maken

Wat heb je nodig?

Maak zelf je eigen lettertekening! Een
tekening waarin alles wat in je tekening
verstopt zit met dezelfde letter begint.
Kies een aantal woorden uit de
woordenlijst op de website
(www.alfabetboek.nl). Kun jij van je
lettertekening één geheel maken?

-website
-papier
-pen/potlood
-kleurtjes

Woordenwoordweb

Wat heb je nodig?

Zet in het midden van een papier de
gekozen letter. Schrijf daaromheen zo
veel mogelijk woorden met die letter.
Letten jullie goed op de spelling van de
woorden? Wil je dit checken? Dan kun
je gebruik maken van de app (QR code
scannen).

-letterplaat
-papier
-pen/potlood
-tablet (app)
-QR code
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Werkwoorden zoeken

Wat heb je nodig?

Zoek op een letterplaat naar zo veel
mogelijk werkwoorden die in de plaat
verstopt zitten. Hoe veel kun je er
vinden? Kun je deze werkwoorden
ook invullen in het
werkwoordschema?

-letterplaat
-papier
-pen/potlood
-werkwoordschema

Zoek de letterdief

Wat heb je nodig?

Op iedere bladzijde in het boek is de
letterdief te vinden. Kun jij hem
vinden? Kun je ook zien wat hij van
iedere bladzijde meeneemt? Maak
hier een lijstje van. Achterin het boek
kun je checken of jij het goed had!

-het boek
-papier
-pen/potlood

Vertel maar!

Wat heb je nodig?

Pak een van de letterplaten erbij en
vertel wat je ziet. Dit kun je in
tweetallen doen. Kunnen jullie ook een
verhaal aan elkaar vertellen? Probeer
eens zo veel mogelijk woorden van de
plaat in jouw verhaal terug te laten
komen.

-letterplaat
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Woordenschat

Wat heb je nodig?

Zoek naar zo veel mogelijk nieuwe
woorden op een letterplaat. Gebruik
hiervoor de app. Maak een mooie lijst
van de nieuwe woorden. Maak hierbij
ook een kleine tekening. Zo leer je
steeds meer nieuwe woorden kennen!

-papier
-pen/potlood
-kleurtjes
-tablet (app)
-QR code

Bronnen:
- https://leesbevorderingindeklas.nl/book-review/alfabet/
- www.alfabetboek.nl

Tip voor de leerkracht:
‘De Grote Vriendelijke Podcast’ (aflevering 28: Charlotte Dematons).
In deze podcast leer je Charlotte Dematons nog beter kennen. Je hoort meer
over de ideeën en de totstandkoming van het boek. Een echte aanrader!

@hallojufsanne

