Ken de grens van je wens!

Schrijflessen voor de Bovenbouw

Kaart 35

Inleiding/motivatie
Deze keer gaan we op een vlechtende manier het handschrift oefenen. Vlechten gaat meestal met
stroken of haren, maar het kan ook met zinnen. Kenmerkend voor het vlechten is, dat de strook soms
wel, soms niet zichtbaar is. Daarnaast heeft ieder mens vele wensen. Die worden deze les tot een
geheel bijeen gevlochten.
Bovendien oefenen we al wensvlechtend ons handschrift.

Doel
Trainen van het schrijven. Is het al zover geautomatiseerd dat het een dienende functie vervult? Dat
alle aandacht naar de wensen en de vormgeving uit kan gaan?
Nevendoel: benodigde ruimte voor het eigen handschrift leren inschatten en indelen.

Wat er voor nodig is
Kladpapier, potlood, werkblad 35A en je pen(nen).

Aan de slag!
Noteer op het kladblaadje je wensen. Wensen wat je graag wilt worden, wat je graag wilt doen,
wensen voor familie, school, omgeving, natuur of dierenwereld. Schrijf ze daarna op het werkblad.
Schrijf in de groene en gele vlechtstroken. Let op of een woord goed passend op een zichtbaar stuk
van de vlechtstrook komt. Je mag het blad draaien als je op de gele stroken van links naar rechts wilt
werken. Van boven naar beneden schrijven is ook een mogelijkheid.
Varieer- als je dat leuk vindt - met kleuren per wenszin.

Nabespreking
Hoe was het om met je wensen te werken?
Ben je tevreden hoe je ze opgeschreven hebt?
Was het moeilijk om met de beschikbare ruimte uit te komen?

Mogelijkheid
- wensen vlechten - Schrijf je wens op een vlechtstrook, die je door een vlechtkaart over en onder de
ondergrond vlecht. Bij een vlechtkaart zijn de gleuven al gestanst. Let op, dat je wens wel te zien en
leesbaar blijft, door de ruimte tussen de woorden groter of kleiner te maken dan je gewend bent.
- Jij schrijft in de groene banen en een andere leerling in de gele banen.

