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Focus op  Beeld      
 Muzisch taalgebruik     
 Muziek      
 Drama        
 Vertellen 
 Voorlezen     

 Bewegingsexpressie 
 Beweging 
 Talensensibilisering 
 Taalinitiatie 
 …………………………………………… 

Doelen 
activiteit 

 Concentratie    Sfeer 
 Andere: ………………………………………………… 

Bronnen  
 

Naam tussendoortje: Levende memory 

 10’  / 

      
 

Te gebruiken structuurwoorden:  
organisatie - afspraken - instructie – verloop - (demonstratie) - (variatie) 
 

Organisatie: 

De leerlingen komen eerst bij mij staan, daarna gaan ze per twee staan en spreken ze een houding 

af. Daarna gaan ze verspreid zitten. ik duid ook twee leerlingen aan die even weg moeten. Dit spel kan 
zowel buiten als binnen gespeeld worden op een rustige locatie.  
 

Afspraken: 

- We moeten muisstil zijn om niet te verklappen wie samen hoort. 

- We houden ons aan de spelregels. 
 

Instructie: 

“De verloren jongens hebben geen gezelschapsspelen zoals wij hebben en moeten daarom zelf 
spelletjes verzinnen. Ze vertelede me dat ze graag levende memory spelen. Ik stel voor dat we dit ook 
eens spelen zodat we weten of we dit ook zo leuk vinden of niet.  

“We gaan memory met onze lichamen spelen. Straks duid ik twee leerlingen aan die even weg gaan.” 

“De anderen gaan dan per twee staan en spreken vlug een houding af. Zorg dat je ze allebei 

perfect hetzelfde doet. Oefen dit even. Op mijn teken gaan jullie dan verspreiden en zitten.” 

“Ik roep de leerlingen terug.” 

“De ene duid een leerling aan, die leerling doet dan zijn houding. Dan duid de andere iemand aan. Die 
toont dan zijn houding.” 

“Zijn het dezelfde houdingen dan mogen zijn aan de kant gaan. Zo niet, gaan ze weer zitten.” “Zo doen 
we verder.” 
 

Evaluatie: Evalueer hier je eigen handelen (did., ped. en/of org.). Wat deed je goed en waarom? Wat ging niet goed en 

waarom? Wat zou je behouden of veranderen mocht je dit tussendoortje nog eens geven? (Denk aan voorbereiding en 
realisatie.) Doe een verbetervoorstel.  
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