Spelenderwijs leren met gezelschapsspelletjes
De laatste loodjes…de zomervakantie nadert. Zo aan het eind van het schooljaar is het leuk om eens
iets anders te doen. Denk aan extra lang buiten spelen of een uitstapje naar het park. Of organiseer
een gezelschapsspelletjes-middag op een regenachtige dag. Met het Sil op school-bordspel en allerlei
andere gezelschapsspelletjes.
Sil op school-bordspel
Speel met de kinderen het Sil op school-bordspel, een variatie op Ganzenbord. Leuk en leerzaam! Print
het Sil op school-bordspel op A3-papier. Plak het bord eventueel op karton en plastificeer het.
Misschien is er een kind dat al kan lezen? Die kan de opdrachten voorlezen. Anders speelt u zelf mee.
Of kinderen spelen het spel zonder opdrachten. De enige regel is dan: als je zes gooit mag je nog een
keer gooien. Wie is het eerste op het feest van Sil en Lis en heeft gewonnen?
Spelenderwijs leren
Laat de kleuters ook hun favoriete spelletje meenemen van thuis (bijvoorbeeld Memory, Mens erger je
niet, Lotto, Jumbolino). De kracht van spellen zit in het samenspel, de kennisoverdracht en het
competitie- en kanselement. Spelenderwijs doen kinderen veel leerzame ervaringen op: tegen je
verlies kunnen, op je beurt wachten, een spelletje afmaken, goed tellen, goed kijken, met elkaar
praten, vragen stellen, cijfers en kleuren herkennen.
De meeste kinderen zijn vanzelf geconcentreerd en betrokken. Als leerkracht kun je eventueel bij een
groepje aansluiten waar het niet zo lekker loopt en meespelen. Of misschien kan groep 8 de kleuters
helpen bij het spelen van allerlei gezelschapsspelletjes.
Leuk vakantiecadeau
Tip: Print voor alle kinderen dit Sil en Lis-bordspel en de opdrachten. Een leuk cadeautje om mee te
geven voor de vakantie. Voor een fijne ouder-kind activiteit op een regenachtige vakantiemiddag.
Het bordspel is onderdeel van het Sil op school Vakantieboek Zomerfeest. Het hele vakantieboek
boordevol leuke activiteiten en tips is gratis te downloaden. Geef het mee aan je leerlingen voor thuis.
Veel spelplezier!
Sil op school uitproberen? Bekijk nu het proefthema Sil maakt schoon of neem een 2 maanden
gratis proeflicentie.
Reageren? silopschool@cedgroep.nl of via Facebook of Twitter
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