#2.5 Odeana (10) met Dummie
de mummie en de gouden
scarabee van Tosca Menten

Voor groep 5, 6, 7 & 8

Luister naar de Waanzinnige
Podcast met jouw klas
Doe mee!
Pssst!
Ken je De Waanzinnige podcast nog niet?
Kijk gewoon even naar dit filmpje van Lezen nou!

Een les voor waanzinnig
leesplezier in jouw klas
1. Zet het boek klaar!
(Of maak een boekenplank met meer podcastboeken)
Want, staat het boek in de klas? Dan gaat 1 op de 3 kinderen het na het
luisteren van de podcast lezen.

2. De luistervraag!
Wat heb je nodig?
Geef de kinderen potloden en papier

Stel de kinderen de volgende vraag of vragen:
‘Dummie is voor de 2e keer tot leven gekomen. Wie zou Odeana (10)
graag weer tot leven zien komen?’

3. Luisteren maar!
Klik op de link hieronder (via het digibord) en luister met de hele klas.

#2.5 Odeana (10) met Dummie de mummie en
de gouden scarabee van Tosca Menten
4.

•
•
•
•
•

Praat met de klas over de podcast.
Goos was bang dat er iets onder zijn bed lag. Odeana kent die
angst. Waar ben jij soms bang voor?
Welke smoes wordt verzonnen om het geheim van Dummie te
bewaren?
Hoe heet het als mensen gepest worden om hun huidskleur of
afkomst? Heb jij dit weleens meegemaakt? Wil je erover praten?
Wat droomt Odeana soms? Wat droom jij soms?
Wie zou dit boek wel willen lezen?
(Namen noteren, en lijst in boek, dan kan je het boek rond laten
gaan.)

5. De lestip die past bij dit boek
Wat heb je nodig?
•
•

•
•
•

Pen en papier voor het Egyptisch alfabet.
Klei, werktafel om aan te kleien, boetseermesjes, water en
kranten (om een scarabee van klei op te laten drogen). Als de
klei droog is mogen de leerlingen het verven met goud verf. Laat
ze hiervoor een verfschort aan doen.
Een stapel wegwerpbekertjes (zeker 30 stuks).
30 stuks wc rollen, voor elke leerling één.
Kaart waar de vier verwerkingsactiviteiten op staan, om af te
kruisen.

Dummie de Mummie- parcours
De komende week kun je de leerlingen vier verwerkingsactiviteiten
aanbieden die passen bij het boek:
•
•
•
•

Verzin een ‘Egyptisch’ alfabet.
Maak scarabeeën van klei en beschilder ze met gouden verf.
Maak de hoogste pyramide van wegwerpbekertjes
Houd een mummificeerwedstrijd met wc rollen. (Laat dit de
afsluitende activiteit met de hele klas zijn aan het einde van de
week)

De kinderen krijgen een kaart met de vier activiteiten en als ze
gedurende de week klaar zijn met hun werkjes mogen ze hiermee aan
de slag.

6. Laat het zien
Ouders en andere kinderen vinden het heel leuk om te zien dat jullie
actief aan leesbevordering doen in de klas. Deel jullie Dummie de
Mummie-activiteiten op Instagram of Facebook van de school en tag
@dewaanzinnigepodcast #leestijger

Deze lesbrief is gemaakt door: Mario Bugni, werkzaam bij Bibliotheek
Den Haag.

