Wereldschool Vakantielesdeal – groep 1 t/m 3 en NT2
Sommige Wereldschoolleerlingen hebben al vakantie, anderen moeten nog even wachten. Maar met
deze vakantiedeal kan je (straks) de vakantie inluiden!
Deze les ga je aan de slag met verkleinwoorden, werk je aan je luister- en spreekvaardigheid en je
gaat Budd!es tellen! Veel plezier!

Aan de slag! Zomerse woorden - verkleinwoorden
Door –je of –tje achter een woord te plaatsen, maak je een woord kleiner.
1. Weet jij van de volgende woorden welk verkleinwoord erbij hoort?
Voorbeeld

Voorbeeld

Hoed

IJs
IJsje
Boot

Handdoek

Tent

Vis

Strandstoel

Verzin zelf een of
meerdere woorden bij
het thema vakantie en
benoem ook het
verkleinwoord.

De zomer met Moffel en Piertje
Moffel en Piertje houden ook van de zomer en vooral van ijsjes.
Bekijk de aflevering van Koekeloere (15 min.).

Bespreek na afloop samen het filmpje.

Moffel en Piertje gaan met de fiets op pad. Wat gebeurt er onderweg met de fiets van Moffel en
Piertje? De fiets heeft een lekke band.
Piertje gaat naar huis om spullen te halen om de band te plakken. Wat gebeurt er met de ijsjes van
Moffel en Piertje wanneer Moffel op Piertje wacht? De ijsjes smelten door de warmte van de zon.
Waarom heeft Moffel buikpijn? Hij heeft alle ijsjes opgegeten.
Uiteindelijk maakt Piertje allemaal gezonde ijsjes. Wat doet Piertje met deze ijsjes? Ze verkoopt ze
aan de mensen in het bos en bewaart er eentje voor Moffel.
Flip de Beer gaat in het filmpje ook op stap. Wat gaat Flip doen met de familie waar hij logeert? Hij
gaat spelen (voetballen) en picknicken in het park.
Waarom moet je je goed insmeren als je de zon ingaat? Je smeert je in om je te beschermen tegen de
zon, zodat je niet verbrandt.

Ga verder op de volgende pagina met Budd!es tellen!

Tot slot - Zoekplaat
Budd!e is klaar voor zijn vakantie! Op de volgende pagina zie je een zoekplaat met heel veel
Budd!es. Kan jij alle Budd!ies vinden?

Hoeveel Budd!e ballonnen staan er op de plaat?
Hoeveel slapende Budd!es staan er op de plaat?
Budd!e reist met allemaal verschillende voertuigen. Kan jij ze allemaal benoemen?
Hoeveel Budd!es met een groene pet staan er op de plaat?
Hoeveel Budd!es met een zwarte pet staan er op de plaat?
Hoeveel Budd!es met een zonnebril staan er op de plaat?
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Vliegtuig (4x), helikopter, auto met caravan, boot (4x), raket (2x), luchtballon (2x), bus, trein, parachute,
scooter, fiets, (delta)vlieger
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