Aan het woord in de kleine groep
Ieder thema van Sil op school bestaat uit 20 activiteiten. Een groot deel daarvan is bedoeld voor de
kleine groep. In gesprekken in de kleine groep is namelijk ruimte voor meer complexe taalfuncties,
zoals argumenteren, vergelijken, redeneren en motiveren. Hiermee wordt onder andere denken,
probleem oplossen en analyseren gestimuleerd. Alle kinderen komen aan de beurt. In dit blog lees je
meer over hoe het werken in de kleine groep in een Sil op school activiteit plaats vindt.
Activiteiten voor de kleine groep
De activiteiten voor de kleine groep in vinden in veel gevallen plaats tijdens het werken in de
speel/leeromgeving. Een voorbeeld hiervan is In de hoepel, een activiteit uit het nieuwe Sil-thema Een
winkel vol verhalen. De kinderen richten in dit thema een eigen boekwinkel in, waarbij ze onder andere
goed nadenken over hoe ze de boeken neerzetten en een mooie etalage maken.
Denken, spreken en dan spelen!
In de activiteit In de hoepel bedenk je samen met de kinderen op welke manier ze de boeken kunnen
sorteren: bijvoorbeeld op kleur, grootte of inhoud. Je bespreekt waarom een kind een keuze maakt en
laat ze dat ook aan elkaar vertellen. Zo zijn alle kinderen actief aan het denken en spreken, op hun
eigen niveau. Na de activiteit gaan de kinderen verder spelen in de boekenwinkel.
Lis is de juf
Om een begeleide activiteit tijdens het speel-werken goed te laten verlopen, is een goede organisatie
van belang. Het is bijvoorbeeld belangrijk om zichtbaar te maken, dat je even niet beschikbaar bent.
Gebruik bijvoorbeeld een ‘stoplicht’, een zandloper, of zet de pop Lis op de stoel. Neem wat tijd om
deze werkwijze aan te leren. Als de kinderen er eenmaal aan gewend zijn, geeft het je veel ruimte om
actief mee te werken en spelen!
Aan de slag met deze activiteit? Download deze gratis Sil op school activiteit In de hoepel.
Sil op school uitproberen? Bekijk nu het proefthema Sil maakt schoon.
Reageren? silopschool@cedgroep.nl of via Facebook of Twitter
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