Thema 3: ‘Flapoor de haas’
In thema 3 staat het onderwerp ‘dieren’ centaal. Zara, haar vriendin Puk en vriendje Ap zijn
de hoofdpersonen. De haas speelt ook een belangrijke rol. De kinderen trekken samen met
Zara’s vader de natuur in. Ze komen uit bij een ven, waar ze op zoek gaan naar verschillende
waterdiertjes. Als ze verder lopen vinden ze een gewonde haas…
Prentenboek
Net als bij de kleuters staat ook in groep 3 elk thema een
prentenboek centraal. Dit boek wordt ook in de lessen
behandeld. We zullen de komende twee weken lezen uit het
prentenboek: ‘Wie ben jij’.
Willem zoekt een geschikte plek om te vissen. Allerlei dieren
wijzen hem de weg. Waarschijnlijk weet de Retto het wel. Die
eet zelf ook graag vis. Zal Willem de Retto vinden?
Doelen van dit thema
Onderdelen
Lezen

Doelen
De kinderen:
- Kennen de letters s, oo, m, l.
- Kennen de sleutelwoorden haas, loop, mat, paal.
Spreken en luisteren
- Kunnen een gedicht voordragen.
- Kunnen in begrijpelijke taal een mededeling doen.
Begrijpend luisteren
- Kunnen met behulp van gerichte vragen in eigen woorden
een passage van een verhaal navertellen.
Taalbeschouwing
- Kunnen de eind-t bij de persoonvorm gebruiken.
- Kunnen eenvoudige rijmwoorden vinden.
- Kennen de leesbegrippen titel, bladzijde, zin, woord, letter.
- Kennen de leestekens punt, komma, vraagteken,
uitroepteken.
Stellen
- Kunnen met behulp van een wandelkaart een eenvoudige
legenda maken.
- Kunnen een eenvoudig lijstje maken.
Spelling
- Beheersen de letters a, p, u, t.
- Kunnen enkele klankzuivere woorden met a, p, u, t schrijven.
Woordenschat
- Begrijpen en gebruiken de woorden uit de woordenschatlijst
van thema 3.

Woordenschat thema 1
Onderstaande woorden worden in de lessen besproken. Fijn als u deze ook thuis wilt
oefenen. De eerste rij woorden moeten kinderen in een zin kunnen gebruiken en de tweede
rij woorden hoeven ze alleen maar te begrijpen.
Les
1 en 2

Gebruiken
De wandelaar
De rugzak
De heide
De regenjas
Sluipen

Begrijpen
De natuur
Onbeweeglijk
Het ven
Het insect
Brommen (mopperen)

3 en 4

De wond
De verbanddoos
Misschien
Het luchtgat
Het huisdier

Glinsteren
Het pincet
De berging
De eigenaar
Het afscheid

5 en 6

Tevreden
Schilderen
De andijvie
De fruitboom
Het gaas

De flapoor
De volkstuin
Zodra
Uithalen
zodat

7 en 8

Bladeren
De boswachter
De picknick
Het broodje
De heuvel

Het uitstapje
De thermofles
Het voetpad
Het leger
Oppeuzelen

