
Thema 5: ‘Speel je mee?’ 
 

In thema 5 staan spelen en het spel centraal. Het gaat over zowel binnen als buiten spelen. 

Het is plezierig om samen met vriendjes en vriendinnetjes te spelen, maar ook in je eentje 

kun je je best vermaken. In de lessen komen verschillende aspecten van spelen terug.  

 

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: ‘Hou daar onmiddellijk mee op!’  

Jop denkt na over wat hij later wil worden. Voetballer? Postbode? 

Brandweerman of misschien verhuizer? Steeds als Jop een beroep 

bedacht heeft, speelt hij het na. Dat loop niet altijd goed af... Todat 

Jop iets vindt dat echt bij hem past. 

 

Doelen van dit thema 

Onderdelen  Doelen 

Lezen De kinderen: 
- Kennen de letters w, ie, e, z, o, b. 
- Kennen de sleutelwoorden wiel, ren, zon, bal. 
- Kennen de letterwoorden die met de aangeboden letters 

kunnen worden gemaakt.  

Spreken en luisteren - Kunnen eenvoudige spelregels uitleggen. 
- Kunnen hun mening geven en beargumenteren.   

Begrijpend luisteren - Kunnen vragen beantwoorden over de motieven van 
personen in een verhaal.    

Taalbeschouwing - Worden zich bewust van het bestaan van voorzetsels, 
begrijpen de betekenis van voorzetsels die in een concrete 
situatie worden gebruikt en kunnen deze ook zelf gebruiken. 

- Kunnen drie zinsdelen tot goede zinnen vormen. 
- Kunnen de betekenis van woorden afleiden uit een context. 
- Kunnen met behulp van plaatjes tegenstellingen formuleren. 

Stellen - Kunnen woorden of zinnen bij een tekening zetten.  
- Kunnen met behulp van een plaat een lijstje maken. 

Spelling - Leren hoe ze het spellen van klankzuivere woorden kunnen 
aanpakken. 

- Beheersen de letters van het vorige thema: d, oe, r, a, g.  
- Kunnen klankzuivere woorden maken met de aangeleerde 

letters. 

Woordenschat - Begrijpen en gebruiken de woorden uit de woordenschatlijst 
van thema 5.  

 



Woordenschat thema 4 

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  Gebruiken Begrijpen 

1 en 2  De race De sporen 

De start In galop 

Direct Het veld 

Vooruitgaan Zwijgen 

Glimlachen Snotteren 

 

3 en 4 Uitleggen Beslagen (ramen) 

Hengelen Het aquarium 

Het racespel Aanklikken 

De vaart Verzamelen 

Een tijdje Mogelijk 

 

5 en 6 De ridder Beschermen 

De rover Fantaseren 

Toneelspelen Het lijf 

Het toneelstuk Verdedigen 

Het applaus Het zonlicht 

 

7 en 8 
 
 
 
 

Dinsdag Beide 

Het doel De ploeg 

De kampioen Beslissen 

Geweldig Ongelijk hebben 

De adem De aanloop 

 

 

 

 


