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Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen
in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op
enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën of enige andere manier
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Lieve lezer,
De mooiste tijd van het jaar is aangebroken; namelijk het toeleven naar kerst. Het is een
heerlijke periode van mooie kerstverhalen, lichtjes, samen zingen en gezelligheid. Ik kan er
onwijs van genieten!
Maar tegelijkertijd is het ook een periode waarin we echt aftellen naar de kerstvakantie.
Misschien ben je een beetje grieperig of moe en moet je bijkomen van de drukte van
sinterklaas.
Goed dus om een beetje rustig aan te doen. Het leuke van deze periode is dat de meeste
kinderen al een beginnend leesboekje kunnen lezen. Wat gaat dat proces van leren lezen
toch snel!
Juist doordat ze al zoveel letters en woorden kunnen lezen maakt het nog leuker om
spelenderwijs middels spellen en hoeken te werken. Je kunt namelijk de kinderen veel meer
laten doen; denk aan kerstkaarten schrijven in de kaartenfabriek, reclameposters maken
voor de kerstwinkel of menukaarten schrijven voor het kerstdiner in de huishoek.
Ik heb weer een uitgebreid pakket met spellen voor rekenen en taal gemaakt die je tijdens
de les, in een circuit of in de hoeken kunt inzetten. Uiteraard bevat de bundel nog veel meer;
uitgewerkte ideeën voor de themahoeken, kerstbingo, schrijfopdrachten en meer!
Ik wens je veel plezier met dit spellenpakket en alvast hele fijne feestdagen.
Mocht je nog vragen of tips hebben dan hoor ik het graag.
Liefs Linda

Speldoelen
Taal
•
•
•
•
•
•
•

De kinderen lezen mkm-, mmkm- en mkmm-woorden.
De kinderen lezen eenvoudige zinnen.
De kinderen spellen mkm-, mmkm- en mkmm-woorden.
De kinderen oefenen met het lezen van lastige woorden, die passen binnen de
belevingswereld.
De kinderen vergroten de woordenschat rondom het thema kerst.
De kinderen leren de juiste woorden labelen.
De kinderen gaan aan de slag met creatief schrijven.

Rekenen
• De kinderen oefenen met sommen tot 20.
• De kinderen oefenen met de huppen van 2 en 5.
• De kinderen oefenen het splitsen tot 10.
• De kinderen oefenen met het klokkijken; hele en halve uren.
• De kinderen oefenen met boven en zij-aanzicht.

Taalspellen
Het kerstspel
Bordspel waarbij de kinderen zoveel mogelijk tekstkaartjes moeten verdienen. Hierbij lezen
ze woorden of zinnen rondom het thema kerst.
Samen 2
Memoriekaartjes met woord-plaatje of zin-plaatje waarmee verschillende activiteiten
uitgevoerd kunnen worden. Deze worden op de activiteitenkaart uitgelegd.
Knip en plak
Dit zijn drie ‘werkbladen’ waarbij de kinderen woorden lezen, schrijven en spellen rondom
het thema kerst. Ze schrijven of plakken het juiste woord bij het plaatje. Daarna kunnen ze
de kleurplaat verder inkleuren. Het gaat om een kerstboom, de wijzen uit het oosten en de
kerststal.
Kerstslinger
De kinderen spellen en maken woorden voor in de kerstboom. Allereerst schilderen ze een
grote kerstboom. Met behulp van de bijgevoegde kerstballen maken ze een woordslinger die
ze in de kerstboom plakken.
Zinnen maken
De kinderen lezen woorden, maken zinnen en schrijven deze op. Er zijn vier soorten kaartjes;
deze worden achter elkaar gelegd waardoor er een zin ontstaat. Wanneer de zin kloppend is
wordt deze opgeschreven. Het lijkt wat op het bekende advertentiespel.
Drietal en kwartet
De kinderen maken mkm- of mmkm- en mkmm-woorden door het spel drietal of kwartet te
spelen. Drietal wordt op dezelfde wijze als kwartet gespeeld, maar dan met drie kaarten.

Het kerstspel
Doelen
• De kinderen lezen mkm-, mmkm- en mkmm-woorden.
• De kinderen lezen eenvoudige zinnen.
Voorbereiding
Print en lamineer het spelbord en de tekstkaartjes.
Benodigdheden
•
•
•

tekstkaartjes
twee pionnen
dobbelsteen (het leukst is een dobbelsteen met 1,2,3)

Uitleg spel
Je kunt het spel op twee verschillende niveaus gebruiken. Je kiest de kaartjes met de
woorden of met de eenvoudige zinnen. De gekozen kaartjes worden met de tekst naar
boven naast het spelbord gelegd.
De spelers zetten hun pion op start. Om de beurt gooien ze met de dobbelsteen. Wanneer
een speler op een plaatje komt (goud vakje) mag hij het bijpassende tekstkaartje zoeken.
De winnaar is degene die de meeste tekstkaartjes heeft verdiend. Het spel stopt wanneer de
eerste speler op of over het laatste vakje komt.

start

het kerstspel

het kind ligt in
de voerbak.

dit is de mama
van het kind.

oeps de bal is
stuk.

de lamp is geel.

ik ring met de
bel.

jozef is de man
van maria.

de snoer moet
in de boom.

de lamp is groen.

de lamp is paars.

de herder met
zijn staf.

de ster schijnt
op de stal.

goud uit de kist
voor het kind.

de boom ziet er
mooi uit.

de lamp is rood.

de wijze heeft
een kroon op.

het schaap is
wit.

in de stal is het
warm.
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de bel
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