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Pin de zin
Leerdoelen
- oefenen van de auditieve discriminatie van woorden in een zin
- door visuele en motorische ondersteuning ervaren dat een zin uit woorden bestaat
- ervaren dat losse woorden samen een zin kunnen vormen
- ervaren dat enkele zinnen samen een verhaal kunnen vormen
Inhoud
- houten spelbord
- 6 opdrachtstroken met ieder 6 afbeeldingen
- 50 rode pinnen
- CD met instructie en zinnen
- handleiding
Opbouw van het spel
Het kind stopt de cd in de cd speler en volgt exact de instructies die uitgesproken worden.
De stem geeft aan het houten spelbord voor je neer te leggen, de opdrachtstroken boven het bord te leggen
en de rode pinnen ernaast.
Het kind krijgt te horen welke kleur strook er in het spelbord gelegd moet worden. Op elke strook staan 6
afbeeldingen. Naast de afbeeldingen is een rij met 8 gaten te zien. Die gaten geven aan uit hoeveel woorden
de zin kan bestaan.
Om aan te geven uit hoeveel woorden iedere zin bestaat, wordt door het kind in die gaten voor ieder woord
een pin gestoken. Dit doet het terwijl het naar de cd luistert, waar de zinnen worden voorgelezen bij de
plaatjes.
Bij elk plaatje wordt de zin enkele keren voorgelezen.
1. Eerst alle zinnen achter elkaar.
2. Dan per zin terwijl het kind de pinnen er in steekt.
3. Tenslotte een herhaling per zin, zodat het kind mee kan wijzen naar de pinnen en kan controleren of de
juiste hoeveelheid woorden is geteld.
Als alle zinnen van een opdrachtstrook klaar zijn, kan de kaart worden omgedraaid en kunnen de kinderen
zelf controleren of het goed is.
Achterop de opdrachtstroken staat het juiste aantal pinnen weergegeven door een cijfersymbool en een
afbeelding van het aantal stippen.

Waarschuwing! : In verband met scherpe randen
Warning! : Due to sharp edges
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