Leesspelletjes
Motiveer je kind(eren)! Leuke spelletjes voor tijdens de lessen, na het eten, in de auto of waar dan
ook!
Naam van het spel
Dobbelsteenlezen

Uitleg
Voor 2 spelers

Leerjaren
3,4,5,6,7,8

Benodigdheden: A4 papier, pen,
dobbelsteen
Hoe:
-Bedenk 6 manieren van lezen en koppel
elke manier aan een nummer van 1 t/m
6. Schrijf dit op.
Voorbeeld
1: lees heel deftig
2: lees heel blij
3: lees ieder woord 2 keer
4: lees de zinnen achterstevoren
5: lees heel verdrietig
6: lees liggend op zijn kop
- Gooi daarna om de beurt met de
dobbelsteen
- Lees nu bijv. een alinea, halve bladzijde
of hele bladzijde volgens de manier die
bij het gegooide nummer hoort.
- Leuk om als ouders met kind thuis te
doen.
Duckies dag

Voor 1 of meerdere personen

3,4,5,6,7,8

Lezen motiveert vooral als je mag lezen
wat je leuk vindt.
Lees op Duckiesdag een stripboek, de
tamtam of National Geographic Junior.

Racelezen

Voor 1 of meerdere personen
Benodigdheden: Woordrijtjes, stopwatch
Hoe:
- Maak een blad met woordrijtjes
(gebruik bijv. het boekje vloeiend en vlot
groep 3 en op internet)
- Stopwatch erbij (sommige kinderen
vinden dit te spannend)
- Laat een kind een paar rijtjes hardop

3,4,5

lezen. Doe dit 2 keer zodat een kind
ervaart dat hij/ zij vooruit gaat door te
oefenen.
- Opleuken van racelezen door een
estafettebaan in de tuin te laten maken
door het kind zelf. Onderweg komen dan
de woordrijtjes aan bod.
-Bewegen zorgt voor grotere
spanningsboog en het motiveert enorm.
-Ook dit kun je timen.
De ‘w’ en ‘h’ vragen

Voor 2 of meer personen

4,5,6,7,8

Benodigdheden: houten blokje
Hoe:
-Schrijf op een blokje (een houten
bouwblokje bv,) de woorden: hoe, wat,
wie, wanneer, waarom, waar
-Na het lezen van een boek of een strip
etc. dobbel je met het houten blokje.
-Je bedenkt om de beurt een vraag over
het gelezen boek of stuk tekst op.
Leeskilometers

Voor 1 of meer personen
Benodigdheden: Google maps
Hoe:
-Iedere bladzijde die een kind leest, staat
voor 1 kilometer.
-Tel per week alle gelezen ‘kilometers’ bij
elkaar op.
-Ga naar google maps op internet en
vertrek vanuit het adres waar je woont.
-Meet hemelsbreed naar noord, oost,
zuid of west en bekijk waar je op de
wereld terecht komt.
-Je zoekt nu informatie of een filmpje
over de plaats waar je terecht komt.
-De week erna vertrek je vanuit deze
plaats weer noord, oost, zuid, west.
-Ervaring leert dat kinderen dit heel leuk
vinden en dus veel ‘kilometers’ willen
lezen.

4,5,6,7,8

