verkorte speluitleg woordslim
Informatie vóór het spel:
* Wanneer een kind (hierna speler genoemd) een woordbetekenis niet óf niet goed weet, zorg dan dat deze eerst duidelijk wordt. Het is niet zo dat een
betekenis alleen correct is, wanneer de speler de letterlijke betekenis van het kaartje geeft. Een betekenis in eigen woorden is ook goed, wanneer deze gelijk
is aan de werkelijke betekenis.
* Zijn de woorden nog te moeilijk om een spel mee te spelen? Geen nood ! Kijk samen eerst naar de betekenis van 5 tot maximaal 10 kaartjes. Oefen deze
goed, het liefst over meerdere dagen. Oefen pas 5 nieuwe betekenissen wanneer de spelers de geoefende woorden kennen. Blijf alle geoefende woorden
herhalen.
* Het spel is slechts een middel om een doel (vergroten van de woordenschat) te bereiken. Probeer het spel niet het doel te laten worden.
* Voor veel woorden geldt dat er meer dan één betekenis voor een woord is. Om onduidelijkheden te voorkomen is geprobeerd de uitleg tot één betekenis te
beperken.
* De hoofdwoorden (de woorden bovenaan het kaartje) zijn gebaseerd op woorden die in dit specifieke leerjaar aan bod kunnen
komen. Elke set bevat moeilijke en makkelijkere woorden. Daarnaast geldt dat de beleving van moeilijk en makkelijk voor elk kind
anders is.
Hoe kun je dit spel spelen?:
Je kunt dit spel op verschillende manieren spelen. Er zijn meerdere spelvarianten te bedenken. De fases geven een oplopende
volgorde en moeilijkheid aan. Hier volgen een aantal mogelijke fases:
a

Fase 1: Je kunt het spel in quiz-vorm spelen. “Kun je mij de betekenis vertellen van het woord ……?”

a

Fase 2: Lees de betekenis voor. Kan de speler raden om welk woord het gaat?

a

Fase 3: Laat de speler het woord in een zin gebruiken, waaruit blijkt dat de speler ook de betekenis en context begrijpt.

a

Fase 4: Kent het woord nog meer betekenissen? Dit kan niet bij alle kaartjes.

a

Fase 5: Kent de speler een synoniem (een ander woord met dezelfde betekenis) of een tegenstelling bij het 					
hoofdwoord? Niet elk kaartje leent zich even goed voor deze spelvariant.

a

Fase 6: Verboden woord. Met de kaartjes waarvan het kind de hoofdwoorden goed kent, kan het spel ‘verboden woord’
gespeeld worden. Het hoofdwoord is het woord dat geraden moet worden door de andere spelers.
De speler die aan de beurt is, mag het hoofdwoord niet gebruiken, de vier woorden onderaan het kaartje niet, maar ook geen delen van deze 		
woorden. Deze variant kan ook prima in teams gespeeld worden.

