VOORBEREIDINGSTIJD
10 minuten
LESTIJD
20 minuten

wereldoriëntatie en taal
HERFSTMEMORY
GROEP 1/2
LESDOEL
De leerlingen spelen memory met herfstmaterialen. Ze oefenen daarbij de woorden van de
voorwerpen of maken zinnen met deze voorwerpen.
Kerndoel 2: De leerlingen leren zich naar vorm
en inhoud uit te drukken bij het geven en vragen
van informatie.
Kerndoel 12: De leerlingen verwerven een
adequate woordenschat en strategieën voor het
begrijpen van voor hen onbekende woorden.

om thuis op zoek te gaan en alles mee te nemen
naar school. Maak voor elk groepje een bakje of
zakje met daarin acht voorwerpen (of zoveel je
zelf wilt), van elk voorwerp twee.
Inleiding
Ga met de leerlingen in een kring zitten. Pak een
paar herfstmaterialen erbij en laat deze om de
beurt zien. Vraag bij elk voorwerp hoe deze heet
en wie er iets over kan vertellen. Vraag ook aan
de leerlingen of ze weten wat er in de natuur verandert in de herfst.

INHOUD
Voorbereiding
Verzamel verschillende voorwerpen uit de
natuur: eikels, kastanjes, verschillende bladeren,
beukennootjes, takjes, etc. Zorg dat je voldoende hebt voor meerdere groepjes om memory
mee te spelen. Je kunt natuurlijk ook met de
leerlingen op zoek gaan naar al deze voorwerpen. Of nog makkelijker: geef hen de opdracht

Aan de slag
Maak groepjes van vier tot zes kinderen. Geef
elk groepje acht bekers mee en het vakje of
zakje met voorwerpen. Ze mogen nu de bekers
op z’n kop neerzetten en de voorwerpen door
elkaar eronder leggen. Iedereen klaar? Laat dan
de groepjes doorwisselen zodat ze niet hun
eigen gemaakt memory spelen.
Daarna mogen ze in de groepjes memory
spelen. Om de beurt draait een leerling twee
bekers om en kijkt wat eronder zit. De leerling
zegt wat hij/zij ziet. Zijn het twee dezelfde? Dan
stopt hij/zij de voorwerpen in de bekers en pakt
de bekers bij zich. Verder volgen ze de gewone
memoryregels.

BENODIGDE MATERIALEN
• Herfstmaterialen uit de natuur:
eikels, kastanjes, verschillende
bladeren, beukennootjes, takjes, etc.
• Bekers
• Parachute (uit de gymzaal)

Vivian van Deel
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Tip! Geef de leerlingen uit groep 2 de

opdracht om korte zinnen te maken met de
voorwerpen die ze ‘omdraaien’. Misschien
lukt het ze zelfs wel om een zin te maken
met twee verschillende voorwerpen!

Reflectie
Speel een afsluitend spel met de parachute (uit
de gymzaal). Verzamel de herfstbladeren op de
parachute. Als alle bladeren op de parachute liggen, gaan jullie de wind nadoen. Beweeg eerst
zachtjes op en neer. Vertel ondertussen dat het
steeds harder gaat waaien en uiteindelijk waait
de wind zo hard, dat alle bladeren wegvliegen.
De leerlingen mogen de bladeren opnieuw verzamelen en dan begin je weer bij het begin.

Tip! Gebruik je de parachute liever

niet buiten? Neem dan een oud laken mee
naar buiten.
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