SPELTIPS VOOR THUIS
GROEP 5-6

TAAL
ALFABETSPEL
Wat heb je nodig:

•

Hoeveel personen:

2

Uitleg:

Geef twee kinderen een (actueel)
gespreksonderwerp. Bijvoorbeeld ‘huiswerk’.

Kennis van het alfabet

Laat ze daar met elkaar over praten. Om de
beurt maken ze een complete zin. Elke zin moet
beginnen met de volgende letter van het
alfabet.
Tips:
Je kunt er een wedstrijdje van maken. Degene
die geen volgende zin weet te bedenken is af.
Speel het met bijvoorbeeld 4 onderwerpen en
kijk wie het vaakst heeft gewonnen.

REKENEN
DOBBELSPEL HUISNUMMERS
Wat heb je nodig:

•
•

Hoeveel personen:

vanaf twee personen

Uitleg:

Elke speler dobbelt om het hoogste
huisnummer van 3 cijfers te bereiken. Om de
beurt gooit een speler met de dobbelsteen. De
speler besluit of het aantal ogen bij de
eenheden, tientallen of honderdtallen geplaatst
wordt. Wie heeft na drie rondes het hoogste
huisnummer gedobbeld? (Huisnummer 666 is
het hoogste en 111 het laagst haalbare
huisnummer.)

Eén dobbelsteen
Papier en pen

Tips:
•
•

Probeer ook eens het laagste
huisnummer te halen.
Werk ook eens met het aantal ogen dat
niet zichtbaar is, maar onderop de
dobbelsteen op tafel ligt.

NATUUR-TEKENEN
BOOM SCHETSEN
Wat heb je nodig:

•
•
•

Hoeveel personen:

Individueel of klein groepje

Uitleg:

De bomen beginnen weer uit te lopen. Het
voordeel is dat je nu zowel de takken als de
beginnende bladeren en eventueel bloesem
kunt zien. Teken vanuit je huis of kies een boom
in de buurt. Zoek een mooie boom uit en teken
hem zo goed mogelijk na.

Papier
Potloden
Evt. stevige onderlegger

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kijk eerst goed naar de vorm
Teken wat je ziet!
Teken van onder naar boven
Teken eerst de stam
Maak daar de hoofdtakken aan vast
Teken vervolgens de zijtakken
Zie je al knoppen, blaadjes en bloesem?
Voeg die toe.
Kijk nog even goed of je niet een
bepaald detail gemist hebt
Probeer ook de schaduw te tekenen
Waar is de boom lichter en waar
donkerder?

Zo kan een zwart-wit tekening heel mooi
worden, maar verder inkleuren met
kleurpotlood kan natuurlijk ook.

