#3.2 met Amira (9) over
Het mysterie van Winterhuis
Hotel van Ben Guterson

Voor groep 7 & 8

Luister naar de Waanzinnige
Podcast met jouw klas
Doe mee!
Pssst!
Weet jij niet wat een podcast is? Vrees 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. (Hoera!)

2. De luistervraag!
‘Schrijf of teken wat jij in de kamer ziet als je de deur zou openen!’

Wat heb je nodig?
Geef de kinderen een pen, potloden en papier

Stel de kinderen de volgende vraag of vragen:
Luister samen met de klas het fragment 4:13 tot 4:50. Vraag de klas om
goed mee te luisteren tot je de aflevering op pauze zet. En vraag dan:
‘Schrijf of teken wat jij in de kamer ziet als je de deur zou openen!’
Bespreek na afloop met elkaar een aantal verhalen/tekeningen over de
kamer.

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

#3.2 Amira (9)
over Het mysterie van Winterhuis Hotel
4.

Praat met de klas over de podcast.

•

Amira (9) vindt het leuk om te lezen over iemand waarin ze
zichzelf herkent en ze zou dan willen meemaken wat de
hoofdpersoon in het boek meemaakt. Heb jij dat ook?
Amira vindt zwarte magie heel spannend. Snap jij dat? Wat is
zwarte magie eigenlijk? Hou jij van spannende boeken? Wat vind
jij spannend?
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?
•
•
•

Voorbeelden van woordladders, anagrammen en palindromen uit
het boek op de digibord. Zie bijlage 1.
Kies zelf alvast een woord om een woordladder en een anagram
mee te starten.
Pen en papier voor de leerlingen.

Toveren met taal
•

•

•
•

Vertel aan de leerlingen:
‘Via woordladders, anagrammen en palindromen ontdekken
Elisabeth, Freddy de geheimen van Winterhuis Hotel. Op het
digibord zullen we samen eerst een aantal voorbeelden
ontcijferen, waarna jullie zelf aan de slag mogen om een
woordladder, palindroom en anagram te maken.’
Na het bespreken van de voorbeelden kun je hen laten kiezen
waar ze mee willen starten. Schrijf een woord op het digibord om
een woordladder mee te starten en een woord om een anagram
te maken.
Loop rond en begeleid en help de leerlingen waar nodig.
Tip: in tweetallen kunnen ze elkaar helpen. Kijk waar het kind
behoefte aan heeft.

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 Winterhuis Hoteltaalpuzzels op Instagram of Facebook van de school en tag
@dewaanzinnigepodcast #leestijger

Deze lesbrief is gemaakt door: Patty de Block, werkzaam bij De
Gouden Zebra.

7. Bijlage
Woordladders (voorbeeld uit Winterhuis Hotel)
Er verandert steeds één letter:
BUITEN OP DE DEUR ZIT EEN BRIEF
DUUR
TUUR
TOUR
TOER

Palindromen
Ook wel ‘keerwoorden’ genoemd, woorden die van voor naar achter en
van achter naar voren hetzelfde gelezen worden:
pop
raar
negen
lepel
meetsysteem

Anagrammen (voorbeeld uit De mysterie van Winterhuis
Hotel)
Woorden die met dezelfde letters nieuwe woorden vormen:
ALARMEREND GESPREK IN DE LUISTERVINK
LINKERVUIST

DROOM OF WEREKELIJKHEID OF
MOORD

