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INLEIDING
Beste leerkracht,
Slim zijn is wel duizend dingen is een prachtig, veelzijdig
prentenboek met een universeel herkenbare boodschap. Het
thema kan veel leeftijden aanspreken, en deze lesbrief bevat
dan ook uiteenlopende opdrachten voor kinderen van
verschillende leeftijden. De gemakkelijkere opdrachten zijn
met een beetje hulp doenbaar voor kinderen vanaf 5 jaar. De
focus wordt daar vooral gelegd op discussie en creativiteit. De
moeilijkere opdrachten vragen iets meer taalvaardigheid, en
zijn daarom meer geschikt van kinderen vanaf 7 à 8 jaar. We
raden aan de lesbrief even op voorhand door te nemen en in
te schatten welke opdrachten het beste passen bij jouw
klas. Veel plezier!
Het Baeckens team

SLIM ZIJN IS WEL DUIZEND DINGEN
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€ 14,99
Vraag jouw promotioneel
klasmateriaal aan via
marketing@baeckensbooks.be

ONTWIKKELINGSVELDEN
(Lager onderwijs ZILL leerplan)
Relationele vaardigheden, waardengevoel en normbesef,
identiteit en veerkracht, talige grondhouding, mondelinge
taalvaardigheid in het Nederlands, taalbeschouwing
Nederlands.

ONTDEKKINGSFASE
Verkennend gesprek over "Wat is slim zijn?"
Voorlezen van het boek.
Overleg met je buur: "Op welke manieren ben jij slim? Denkt
je buur daar hetzelfde over?"

MEERVOUDIGE INTELLIGENTIE VAN
GARDNER (BEPERKTE VORM)
De psycholoog Howard Gardner zei dat je op heel veel
verschillende manieren slim kunt zijn. Hij vond dat er te vaak
enkel gekeken werd naar de taalslimme en rekenslimme
kinderen. Daaruit groeide zijn meervoudige
intelligentietheorie: er zijn meer manieren om slim te zijn!
Bespreek de verschillende manieren van slim zijn.

Beeldslim – goed zijn in bouwen, graag leren in beelden, goed
kunnen tekenen.
Taalslim – goed zijn met woorden, graag lezen, goed kunnen
vertellen, toneel kunnen spelen.
Rekenslim – goed zijn in rekenen en problemen oplossen.
Muziekslim – graag muziek spelen, goed kunnen zingen,
Natuurslim – van de natuur houden, zich inzetten voor een
betere wereld, het klimaat en dieren.
Beweegslim – goed zijn in sport, sterk zijn, goed kunnen
dansen.
Samenslim – zorg dragen voor anderen, andere kinderen
helpen.
Zelfslim – weten wanneer je even rust nodig hebt, weten wat
jij leuk vindt en goed kan.
Kan jij nu de verschillende zinnetjes uit het boek bij de juiste
manier van slim zijn plaatsen?
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CREATIEF MET TAAL
Opdracht
Het boek is volledig in rijm geschreven. Kan je bij de woorden
die rijmen nog andere aanvullen? (De niet vetgedrukte
woorden zijn mogelijke aanvullingen die kinderen kunnen
doen.)
Kind, vind, lint, wind.
Leven, zweven, geven, neven, weven, zeven.
Spoken, koken, roken, afgesproken, poken, ingebroken.
Maken, draken, schaken, laken, raken, tafellaken, kaken.
Roeien, loeien, moeien, snoeien, bemoeien.
Handen, tanden, banden, branden, standen, eilanden.
Heeft, geeft, overleeft, vergeeft, beeft, kreeft, doorgeeft.
Ruiken, duiken, luiken, uilskuiken, buiken, struiken.
Zingen,
springen,
dingen,
leerlingen,
bestellingen,
tweelingen.
Deelt, speelt, steelt, voorbeeld, beeld, teelt, evenbeeld.
Feest, geweest, beest, geest, meest.
Jongleren, proberen, studeren, deren, regeren.
Overwinnen, beginnen, binnen, winnen, spinnen.
Ruimteraket, bed, alfabet, led, red, tablet.
Kent, bent, talent, student, went.
Musjes, uitvindersklusjes, kusjes, plusjes, zusjes, lusjes.
Verzinnen, vanbinnen, winnen, beginnen, linnen, tinnen.
Boekje, hoekje, doekje, broekje, bezoekje, pannenkoekje.
Spellen, vertellen, bellen, optellen, stellen.
Weten, meten, eten, vergeten, gegeten, beten.
Bijzonder, wonder, onder, donder, zonder.
Opdracht (opgelet, dit is alleen geschikt voor oudere
kinderen):
Kan je nu samen met je buur nog nieuwe zinnetjes verzinnen
die in het boek hadden kunnen staan?
Kies een manier van ‘slim zijn’ en probeer daar een rijmend
zinnetje voor te bedenken.

Schrijf het zinnetje op.
Geef de kinderen even tijd en laat dan voorlezen wat ze
hebben bedacht. Laat de andere kinderen het zinnetje bij de
juiste manier van ‘slim zijn’ plaatsen.
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HOE SLIM BEN IK ?
Opdracht (opgelet, dit is alleen geschikt voor oudere
kinderen):
Elke leerling krijgt een cirkel waar zijn naam in staat. De
andere leerlingen krijgen ‘bloemblaadjes’.
Op deze bloemblaadjes kunnen klasgenootjes invullen: Ik vind
jou ......., want .......
Bijvoorbeeld: ik vind je taalslim omdat je zo goed gedichtjes
kan maken.
Stimuleer de kinderen hier om originele dingen te bedenken
die ze gezien hebben van een bepaald klasgenootje.
Deze opdracht kan uiteraard enkel in een klas waar alle
kinderen zich veilig voelen om dit te doen. Bij pestgedrag sla
je dit stuk best over.

(Bloemblaadjes kunnen verschillende kleuren krijgen per
manier van slim zijn. Zo ontdekken kinderen dat ze op
meer dan één manier slim zijn volgens andere kinderen
en de leerkracht.)
Op het einde heeft iedereen een bloem. Deze kan op een
saté prikker worden vastgeplakt en dan heb je een
klastuintje van alle kinderen, met hun manieren van slim
zijn.

BESLUIT / AFRONDING

Wat zijn de verschillen tussen de eerste en de laatste
pagina van het boek?
Waarom zouden ze dit zo gedaan hebben?
Bekijk de afbeelding bij ‘elk uur, elke dag, zijn wij slim en
bijzonder.' Kan jij alle manieren van slim zijn op deze
pagina spotten?
Wat is jouw mening over het boek? (Je kunt de kinderen
sterren laten toekennen voor inhoud, tekenstijl, ... en zo hun
eigen boek review laten maken.)
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