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Woorden en letters
Letters: i m r v s aa p e
Woorden: ik - maan - roos - vis - sok – aan - pen - en
Deze woorden en letters zult u de komende tijd terugzien in het materiaal waarmee uw kind op school werkt. Ze zijn belangrijk, omdat ze
centraal staan in de voorleesverhalen én in het leesonderwijs voor de
komende weken. Aan de hand van deze woorden leert uw kind de letters. Deze letters spreekt uw kind uit met hun klank, dus niet met de
alfabetnaam van de letters. Uw kind zegt dus mmmmm en rrrrr in
plaats van 'em' en 'er'. Het is heel belangrijk dat u dat ook
doet! Aan de hand van de oefeningen in de klas ontdekt uw kind langzaam maar zeker het systeem van ons schrift: woorden bestaan uit losse letters en met die losse
letters kun je oneindig veel nieuwe woorden maken. 'Vis' bestaat uit de letters v - i s. Van 'vis' kun je heel makkelijk 'is' maken. En met de 'm' van 'maan' krijg je het
woordje 'mis'. Het lijkt zo simpel, maar voor kinderen is dit een heel belangrijke ontdekking.
In de eerste kern worden vijf prentenboeken voorgelezen.
Mogelijk herkent uw kind deze prentenboeken in de bibliotheek. Kinderen vinden herhaald voorlezen altijd leuk. U kunt deze prentenboeken dus ook thuis nog eens voorlezen. Elk prentenboek hoort bij een van de 5 woorden die aangeboden worden:
Maan: Leg jij een kusje klaar? – Elle v Lieshout en Erik v Os,
Roos: De mooiste roos van de hele wereld – Ron Schroder en Marianne Busser
Vis: Ben jij wel een vis? – Ingrid en Dieter Schubert
Sok: Lakei, waar is mijn sok?– Elle v Lieshout en Erik v Os
Pen: Waar is mijn pen? – Ron Schroder en Marianne Busser
Samen bezig zijn
Hier volgen tips om samen bezig te zijn met de kennis die uw kind tijdens het leesonderwijs heeft opgedaan. Vraag steeds aan uw kind welke letters het op school heeft
geleerd. Dan bent u er zeker van dat u de spelletjes met de goede letters speelt.
Geef uw kind een stift of balpen en een pagina uit een tijdschrift of reclamefolder.
Laat het aanstrepen welke letters het al kent. Behalve de letters die uw kind op school
leert, is dat natuurlijk ook vaak de eerste letter van de eigen voornaam.
- Laat uw kind voorwerpen in de kamer zoeken die met een bepaalde letter beginnen.
De voorwerpen mogen worden verzameld in een mandje of bakje waarop de letter
staat. Bijvoorbeeld: in een broodmandje waarin u een briefje met de letter m legt,
verzamelt uw kind een mes, een munt, een magneetje, een (lego)mannetje, een
maatbeker, een foto van mama enzovoorts. Verzamel ook zelf voorwerpen en laat uw
kind raden met welke letter ze beginnen.
- Speel samen het spelletje 'Ik zie, ik zie wat jij niet ziet'. Laat de te zoeken voorwerpen beginnen met de letters die uw kind heeft geleerd. In de eerste week leert uw
kind de 'm' van 'maan'. U zegt dus: 'Ik zie, ik zie wat jij niet ziet en het begint met
een m.' Hoeveel voorwerpen zijn er te vinden die met een m beginnen?
Veel plezier!
Vriendelijke groet,
de leerkrachten van groep 3

