
Ik wens jou
Groep 3-4

Je hebt nodig

kerstkaarten (die in de les van Laat
maar zien gemaakt zijn)
een 'brievenbus'
kladpapier
potloden
mooie pennen
eventueel kun je enveloppen
gebruiken om de kaart in te doen

Organisatie
De introductie, informatie en instructie
is klassikaal. De uitvoering is
gedeeltelijk in tweetallen. Bedenk of jij
voor deze opdracht de kinderen in
tweetallen indeelt of dat zij dat zelf
mogen doen. Bij een oneven aantal is
een drietal ook mogelijk.
Wat doe je met de geschreven
kaarten? Aan jou de keuze of je ze
echt verstuurt, met een enveloppe en
een postzegel of dat je ze in 'de
brievenbus' op school stopt en die vlak
voor de vakantie laat legen, zodat
iedereen zijn kaart mee naar huis kan
nemen.

 Inhoud
...dat je een twee verschillende wensen kunt
opschrijven voor iemand anders.
…één wens voor iets dat je kunt zien en pakken
(concreet) en één wens voor iets dat je niet kunt zien
of pakken (abstract)

 Beschouwing
...dat je goed naar de voorbeelden hebt gekeken en
geluisterd.

 Vorm
…dat je een wenskaart hebt geschreven.

 Formuleren
...dat je een mooie en foutloze zin kunt maken met
die 2 wensen.

 Onderzoek
...dat je eerst allerlei wensen hebt verzameld.
...dat je de wensen verdeeld hebt in spullen-wensen
(concreet) en niet-spullen-wensen (abstract).
...dat je een keuze eruit hebt gemaakt.
...dat je mooie woorden hebt gekozen om een
bijzondere zin te maken.

Kerstkaarten en nieuwjaarskaarten. Aan het eind van het jaar wensen wij elkaar vrolijke feestdagen en een
gelukkig nieuwjaar toe. Het is een oude traditie om dat met kaarten te doen. En omdat eigenlijk iedereen het
fijn vindt om een kaart te ontvangen, houden we die traditie in ere. Vooral als je een kaart ontvangt met een
persoonlijke wens.

De uitdaging
Kun jij ...een wenskaart schrijven met twee persoonlijke wensen voor iemand die jij goed kent in
mooie woorden en zinnen?
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 Les - procesfase handleiding

Introductie
Toon Kijkvoorbeeld 1 en zeg dat dit oude wenskaarten zijn: mooie kaarten met een wens
voor de ontvanger van de kaart.
Vraag de kinderen of zij wel eens wenskaarten krijgen en voer een gesprek over wensen.
Wensen voor je zelf en wensen voor een ander. Welke soorten wensen er? Gelukwensen,
beterschap, succes, sterkte, troost.
Bij welke gelegenheid wens je elkaar wat?
Lees de tekst op het Kijkvoorbeeld 'gelukkig nieuwjaar'.
Vraag de kinderen: wat is voor jou een gelukkig nieuwjaar? Leg de nadruk op de verschillen
tussen de antwoorden. Cadeaus en gezelligheid, samen zijn.

Informatie
Laat het Kijkvoorbeeld zien en zeg tegen de kinderen:
Als je iets wenst voor een ander moet je de ander wel kennen om te weten wat zijn of haar
wensen zijn. Anders kun je ook in het algemeen iets wensen: 'gelukkig nieuwjaar' of 'vrolijk
kerstfeest' of 'een gezegende ramadan' bijvoorbeeld.
Sommige wensen zijn concreet (taart) en andere zijn abstract (een ervaring op het strand,
belevenis). Leg het verschil uit tussen deze begrippen.

Instructie
Zeg tegen de kinderen dat zij een wenskaart gaan schrijven voor iemand uit de klas.
De naam van het kind voor wie de kaart is schrijf je rechts (als je enveloppen gebruikt, komt
de naam natuurlijk op de envelop), links schrijf je 'ik wens jou' en dan noem je 2 wensen.
Om erachter te komen welke spullen-wensen (concreet) en ervaring-wensen (abstract) de
ander heeft, ga je hem dat eerst vragen in een gesprekje.
Laat het Kijkvoorbeeld zien met de schrijfpicto's en licht de werkwijze verder toe.
Laat de kinderen een kladje in de lengte dubbelvouwen en zeg: linksboven schrijf je spullen
(concreet) en rechtsboven schrijf je geen spullen (abstract).

Uitvoering/begeleiden
10 minuten: koppen bij elkaar. De kinderen stellen elkaar vragen.
Na 5 minuten zeg je: schrijf de wensen op je kladje in de juiste kolom op.
Vraag om stilte als de kinderen de 2 wensen in een bijzondere zin formuleren.
Na 5 minuten mogen de kinderen hun tekst laten lezen aan jou of een kind naar keuze.
Na weer 5 minuten vraag je weer om stilte als de tekst op de kaart wordt geschreven.
Wie klaar is, doet zijn kaart in de brievenbus (in de klas of in de school).

Nabespreking - Toelichting
De nabespreking is klassikaal.

Nabespreking
Ben je tevreden over wat jij op de kaart hebt geschreven? Waarom wel/niet?
Hoe ging het gesprek met z'n tweeën?
Wat was er lastiger: concrete wensen bedenken of abstracte?
Wat doe je de volgende keer anders/ hetzelfde?
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