Veilig & Vlot:
Voor/koor/door. Lees eerst voor, dan tegelijk met uw kind, dan door het kind laten
voorlezen. Kan ook goed bij een verhaal.
Ouder noemt een woord, kind zoekt het..
Om de beurt een woordje lezen, als een leesslang.
Express woorden fout voorlezen. Kind mag op de tafel kloppen, wanneer hij/zij denkt dat de
ouder een woord verkeerd leest en dan zeggen wat het had moeten zijn.
Express een woord fout lezen. Na een rijtje mag het kind vertellen welk woord de ouder
verkeerd gelezen heeft.
We lezen alle woorden die beginnen of eindigen met een … (letter of klank).
Om de beurt een woord/rijtje lezen.
Ouder geeft een omschrijving van één van de woorden. Het kind raadt het woord en zoekt
deze op de bladzijde. In welk rijtje staat dit woord? Het rijtje kan samen gelezen worden. Het
woord wat de ouder in zijn hoofd had, wordt fluisterend voorgelezen.
Samen in koor lezen, steeds sneller. Lees eerst een rijtje heel langzaam, dan sneller.
De rijtjes van beneden naar boven, van links naar rechts of door elkaar lezen.
Op tijd lezen. Zet een zandloper/time-timer/stopwatch op het digibord op 1 minuut. Hoe
ver komt uw kind in één minuut? Nu even oefenen en dan weer één minuut lezen. Hoe ver is
het kind nu gekomen? Hoe meer herhaling = hoe sneller het gaat, maar let op dat het geen
gokken wordt.
Op tijd lezen. Hoe lang doet het kind over de hele woordrij? Een de tweede keer? En de
derde keer?
Zoek het rijmwoord. De ouder neemt een woord in zijn hoofd en zegt een woord wat hierop
rijmt. Het kind zoekt het woord in hun veilig & vlot, waar de ouder op gerijmd heeft.
Zet lidwoorden voor de woordjes (waar dat kan). Lees een woord en lees daarna nog een
keer het woord, maar plaats dan een lidwoord ervoor.
Woorden bespreken. Welke woorden ken je niet? Uitleggen of omschrijven.
Zin maken met het woord. Kan je met dit woord een zin maken?
Speel galgje met een woord uit de woordrijtjes.

Maandbladen:
•

“Het maan roos vis” blad:
http://www.zwijsen.nl/web/VoorThuis/Tijdschriften/maanRoosVis.htm

•

“Okki”:
http://www.okki.nl/layer_okki_html.swf

•

“Vos en Haas”
http://www.vanin-methodes.be/cms_master/vos_en_haas/default_vh.asp

Speel-/leerspelletjes :
•

Letters zoeken in de krant/ tijdschriften

•

Letters flitsen (arial)

•

Lettermemory/ galgje / letterbingo

•

Maan-roos-vis serie bijv.“Maan-roos-vis memory”

•

“Mini Loco”

