Toveren met Sil en Lis; hoe gebruik je de poppen?
Het nieuwe Sil op school thema Sil en Lis en het toverboek sluit aan bij het thema van de
Kinderboekenweek (4 t/m 15 oktober 2017): Griezelen. Gruwelijk eng!
In dit nieuwe Sil thema beleven Sil en Lis een spannend avontuur. Sil betovert Lis per ongeluk in een
kikker. Met behulp van toverdrankjes, een toverstaf en spreuken probeert Sil er alles aan te doen om
Lis terug te krijgen. Heel spannend: gaat het lukken? In dit blog lees je over dit thema en de inzet van
de poppen.
Spelen in de toverhoek
Sil vraagt de kinderen om hulp. In de toverhoek gaan de kinderen samen met Sil aan de slag om een
toverspreuk te vinden, waarmee ze Lis terug kunnen toveren. En gelukkig, het lukt; aan het eind van
het thema is Lis weer terug.
Inzet van de poppen Sil en Lis; een veilige omgeving
Sil en Lis spelen een belangrijke rol in het verhaal en het spel rondom de thema’s. Sil en Lis bieden
een veilige en stimulerende omgeving, waarin de kinderen met elkaar van gedachten kunnen wisselen.
Wat is echt en wat is nep? De aanwezigheid van de poppen zorgt voor een ontspannen sfeer, waarin de
kinderen zich vrij voelen om te praten en spelen. De kinderen worden niet afgeleid door de
aanwezigheid van de leerkracht.
Actieve betrokkenheid
Door de aanwezigheid van de poppen gaan de onderwerpen leven en zijn kinderen nieuwsgierig en
actief betrokken bij de (spel)activiteiten die zij ondernemen.
De poppen kunnen op verschillende manieren worden ingezet:
1. Sil en Lis brengen een probleem in en vragen de kinderen om hulp, zoals in het thema Sil en Lis
en het toverboek. Lis is een kikker geworden. Kunnen jullie een toverspreuk bedenken, zodat
we Lis terug krijgen?
2. Sil en Lis doen bijvoorbeeld mee aan een activiteit en spelen vragen en opmerkingen van
kinderen door, waardoor onderlinge interactie wordt gestimuleerd.
3. Sil en Lis sporen de kinderen aan om samen te werken.
Bijkomend positief effect is dat de kinderen thuis spontaan vertellen over de avonturen van Sil en Lis.
Zo raken ouders vanzelf meer betrokken bij wat er gebeurt op school.
Sil op school uitproberen? Bekijk nu het proefthema Sil maakt schoon.
Reageren? silopschool@cedgroep.nl of via Facebook of Twitter
Tekst: Liesbeth Delgijer, Uitgever CED-Groep

d.d. 18/9/17

pagina 1 van 1

