Schrijfbeweging van de eigen voor- en achternaam maken

Voorbeelden van mogelijkheden van schrijf-naambewegingen met 5, 2, 3, en 4 lettergrepen

Voorbeeld van Vona Achna (4 delen) en Roland Bal (3 delen), die om de beurt op 1 vel hun naambeweging
verbindend maken.

Schrijflessen voor de Bovenbouw

Kaart 17

Inleiding/motivatie
Schrijven is een beweging, die uit ronde en rechte lijnen bestaat en in vier richtingen gaat.
Je naam kun je schrijven, maar vandaag gaan we proberen die zonder letters en toch in één
beweging te schrijven. De hersenfunctie wordt versterkt, zonder aan spelling te hoeven denken. Het
werkt het beste als je de naam-schrijfbeweging maakt zónder pen of potlood van het papier te tillen.
Bij het maken van een hoekbeweging kun je op elke hoek even wachten en nadenken over het
vervolg van je beweging.

Doel
Geconcentreerd met de
schrijfbeweging bezig zijn.
Leren kiezen uit verschillende
mogelijkheden.
Traint de ‘brainpower’.
Werken met en aan de eigen naam versterkt het zelfvertrouwen en motiveert eerder om er
aandachtig aan te werken.

Wat er voor nodig is
Vellen blanco tekenpapier voor klad en net, (vul-)potlood, kleurpotlood. Eventueel waskrijt.

Aan de slag!
Begin met een kladblaadje en een potlood. Tel uit hoeveel lettergrepen je voor- en achternaam
samen bestaan. Bijvoorbeeld Aar-tje Schoe- ma-ker is 5 lettergrepen. Maak bij elke lettergreep een
schrijfbeweging. Recht en rond mogen elkaar afwisselen. Herhaal dit zo vaak tot je er een hebt
gemaakt, die je lekker vindt gaan. Je naam er synchroon en hardop bij uitspreken werkt prima.
Daarna maak je je keuze-naam-schrijfbeweging met je lievelingskleur op het tekenpapier. Je kunt er –
door de naambeweging te herhalen – een ketting van maken. Of je gaat met je eigen naambeweging
langs de randen van je vel papier – in vier richtingen werkend. Ook kun je ervoor kiezen op je eigen
manier je naambeweging op papier te zetten; al of niet met elkaar verbonden. Elke keer dat je de
naambeweging opnieuw begint, zou je een andere kleur kleurpotlood kunnen nemen.
Voorbeelden aantal lettergrepen: Bald Pen = 2 lettergrepen
Roland Bal = 3 lettergrepen
Vona Achna – 4 lettergrepen

Nabespreking
Hoe vind je het om met je naam dit lijnenspel te doen?
Heb je meer ronde of hoekige, rechte lijnen gebruikt?
Zou dat wat kunnen betekenen, dat de een liever voor ronde en de ander liever hoekige
lijnen gebruikt?
Mogelijkheden
- Heeft ieder de mooiste gekozen, plak ze dan op 1 vel en kijk of je iemands naam herkent.
- Maak met een klasgenoot om de beurt je naambeweging in je eigen kleur. Begin waar de
ander stopte. Spreek af of er wel of niet met de lijnen gekruist mag worden. Bekijk na afloop
wie van de twee het meeste ruimte in heeft genomen en hoe dat zou kunnen komen.
Langere naam misschien of maakt die persoon grotere bewegingen? Spreek tevoren af of
jullie je naam hardop meespreken of niet. Hierbij werk je misschien prettiger op een groot
vel met wasco of stift.

