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CONCEPT KIDS
LEREN OMSCHRIJVEN

GROEP 4-8
LESDOEL

INHOUD

• De leerlingen hebben hun mondelinge
		 taalvaardigheid geoefend door het spel
		 Concept Kids te spelen.
• De leerlingen hebben geoefend met
		 associëren door kenmerken van dieren te
		 combineren.

Voorbereiding
Print de kaartjes Concept Kids (per leerling één)
en print per leerling het werkblad Concept Kids.
Inleiding
Houd vier kaartjes in de lucht (of scan ze in en
toon ze op het digibord). Gebruik hiervoor de
kaartjes: oranje, gestreept, woont in de jungle
en het eet vlees. Vraag de leerlingen welk dier
zij denken dat bij deze kaartjes hoort (een tijger).
Begrijpen de kinderen al een beetje wat het spel
inhoudt?

Kerndoel 2: De leerlingen leren zich naar vorm
en inhoud uit te drukken bij het geven en vragen
van informatie, het uitbrengen van verslag,
het geven van uitleg, het instrueren en bij het
discussiëren.

Aan de slag
De leerlingen maken het werkblad Concept
Kids. Ze geven op het werkblad in hun eigen
tempo aan welke dieren er volgens hen bedoeld
worden.

Opdracht 2

uit
t één. Leg elkaar
den bij opdrach
jullie antwoor
oot. Bekijk samen
met een klasgen
Werk samen
gekomen.
om
het dier bent
! Het gaat er dan
waarom je tot
re dieren mogelijk
soms zijn er meerde
gekomen.
bedacht, maar
bent
allang
dier
vast
je tot een bepaald
Dit hadden jullie
enteren waarom
dat je kunt beargum

Opdracht 3

Opdracht 4

Omdat je jezelf
snel
r. Kun jijlszo
hierondeinmidde
een échte dierenke
Weet jij welke
tie van kaartjes
nner kunt noemen
dieren hier worden
1 … GO!
, maken we het
bedoeld?
een

3…2…
beetje opvoere
eens
voor de start?
de snelheid
Kid
bedoeld? Klaar
Laten we
dier hier wordt
cept
aangeven welk
vlees.
en ik eet
lad Conmogelijk
jungle
n in de
door.
Werkb je, gestreept, woodan
maar snel
n! Bekijk de combina

Rara, wie

Ik ben

… een

tijger!
Ik ben

cht 1

Opdra

Ik ben

........

een
........

..............

..............

een

..............

..............

nder

gen hiero
afbeeldin
r op.
dan de
het maa
Bekijk
Schrijf
beetje?
kan zijn?
al een
dier ik
je het idee
raden welk
Begrijp
. Kun jij
maar eens

BENODIGDE MATERIALEN
• Per leerling het werkblad Concept Kids.
• Geprinte kaartjes Concept Kids: voor
iedere leerling één kaartje.
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CONCEPT KIDS

Genoeg geoefend, nu gaan we voor het echte
werk! Ga samen met de kinderen naar het
schoolplein.

Reflectie
• In hoeverre begrijp jij nu hoe het spel werkt
		 en heb je je mondelinge taalvaardigheid
		 geoefend?
• Hoe goed lukte het jou om te beargumen		 teren waarom je tot een bepaald dier kwam
		 op een schaal van 1-10?
• Hoe leuk vond jij het spel Concept Kids op
		 een schaal van 1 – 10?
• Eens of oneens? Ik zou het spel Concept
		 Kids wel vaker willen spelen!

De leerlingen krijgen allemaal een kaartje met
daarop een kenmerk van een dier. Ze gaan op
zoek naar klasgenoten met een kaartje dat bij
hen past en vormen een groepje.
Als het groepje compleet is steken ze hun hand
op en springen op hun plaats. Ze vertellen aan
hun klasgenoten welk dier zij bedoelen en beargumenteren hun gedachte. Vervolgens wisselen
de leerlingen van kaartje.

Werkbladen
• Werkblad Concept Kids
• Printfile Concept Kids

Variatietip! Daag de leerlingen
uit om met zoveel mogelijk kaartjes een
dier te vormen. Wat wordt het record?

Variatietip! Roep na een tijdje

een locatie en daarna een getal, bijvoorbeeld klimrek 3. De leerlingen rennen zo
snel mogelijk naar het klimmenrek, tikken
het aan en vormen vervolgens zo snel mogelijk een groepje van drie. Ze gaan samen
op zoek naar het dier. Gelukt? Handen in de
lucht en springen maar!
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Werkblad Concept Kids
Rara, wie ben ik? Ik ben oranje, gestreept, woon in de jungle en ik eet vlees.
Weet je het al? Zeker weten? Lees dan maar snel door.

Ik ben … een tijger!

Opdracht 1
Begrijp je het idee al een beetje? Bekijk dan de afbeeldingen hieronder
maar eens. Kun jij raden welk dier ik kan zijn? Schrijf het maar op.
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Dit lesmateriaal is ontwikkeld door Kidsweek in de Klas. Voor meer informatie: www.unboxnow.nl

Opdracht 2
Werk samen met een klasgenoot. Bekijk samen jullie antwoorden bij opdracht één. Leg elkaar uit
waarom je tot het dier bent gekomen.
Dit hadden jullie vast allang bedacht, maar soms zijn er meerdere dieren mogelijk! Het gaat er dan om
dat je kunt beargumenteren waarom je tot een bepaald dier bent gekomen.

Opdracht 3
Laten we de snelheid een beetje opvoeren! Bekijk de combinatie van kaartjes hieronder. Kun jij zo snel
mogelijk aangeven welk dier hier wordt bedoeld? Klaar voor de start? 3 … 2 … 1 … GO!

Dit lesmateriaal is ontwikkeld door Kidsweek in de Klas. Voor meer informatie: www.unboxnow.nl

Opdracht 4
Omdat je jezelf inmiddels een échte dierenkenner kunt noemen, maken we het een beetje moeilijker.
Weet jij welke dieren hier worden bedoeld?

En? Snap je de bedoeling van het spel?

Dan heb je goed geoefend voor het echte werk! Ga met de klas naar buiten en speel Concept Kids!

Dit lesmateriaal is ontwikkeld door Kidsweek in de Klas. Voor meer informatie: www.unboxnow.nl
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