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Lesbrief
Lesbrief t.w.v. € 0,99Lesbrief t.w.v. € 0,99Lesbrief t.w.v. € 0,99

Lessuggesties voor groep 4 - Game-lezen

Zar en Lina zijn figuren uit een spel. De verhalen over Zar en Lina zijn spannend en er komen Zar en Lina zijn figuren uit een spel. De verhalen over Zar en Lina zijn spannend en er komen Zar en Lina zijn figuren uit een spel. De verhalen over Zar en Lina zijn spannend en er komen Zar en Lina zijn figuren uit een spel. De verhalen over Zar en Lina zijn spannend en er komen Zar en Lina zijn figuren uit een spel. De verhalen over Zar en Lina zijn spannend en er komen Zar en Lina zijn figuren uit een spel. De verhalen over Zar en Lina zijn spannend en er komen Zar en Lina zijn figuren uit een spel. De verhalen over Zar en Lina zijn spannend en er komen Zar en Lina zijn figuren uit een spel. De verhalen over Zar en Lina zijn spannend en er komen Zar en Lina zijn figuren uit een spel. De verhalen over Zar en Lina zijn spannend en er komen Zar en Lina zijn figuren uit een spel. De verhalen over Zar en Lina zijn spannend en er komen Zar en Lina zijn figuren uit een spel. De verhalen over Zar en Lina zijn spannend en er komen Zar en Lina zijn figuren uit een spel. De verhalen over Zar en Lina zijn spannend en er komen Zar en Lina zijn figuren uit een spel. De verhalen over Zar en Lina zijn spannend en er komen Zar en Lina zijn figuren uit een spel. De verhalen over Zar en Lina zijn spannend en er komen Zar en Lina zijn figuren uit een spel. De verhalen over Zar en Lina zijn spannend en er komen Zar en Lina zijn figuren uit een spel. De verhalen over Zar en Lina zijn spannend en er komen 
veel spelelementen in voor. Zo moeten de spelers zelf een huis bouwen, hun wereld veel spelelementen in voor. Zo moeten de spelers zelf een huis bouwen, hun wereld veel spelelementen in voor. Zo moeten de spelers zelf een huis bouwen, hun wereld veel spelelementen in voor. Zo moeten de spelers zelf een huis bouwen, hun wereld veel spelelementen in voor. Zo moeten de spelers zelf een huis bouwen, hun wereld veel spelelementen in voor. Zo moeten de spelers zelf een huis bouwen, hun wereld veel spelelementen in voor. Zo moeten de spelers zelf een huis bouwen, hun wereld veel spelelementen in voor. Zo moeten de spelers zelf een huis bouwen, hun wereld veel spelelementen in voor. Zo moeten de spelers zelf een huis bouwen, hun wereld veel spelelementen in voor. Zo moeten de spelers zelf een huis bouwen, hun wereld veel spelelementen in voor. Zo moeten de spelers zelf een huis bouwen, hun wereld veel spelelementen in voor. Zo moeten de spelers zelf een huis bouwen, hun wereld veel spelelementen in voor. Zo moeten de spelers zelf een huis bouwen, hun wereld veel spelelementen in voor. Zo moeten de spelers zelf een huis bouwen, hun wereld veel spelelementen in voor. Zo moeten de spelers zelf een huis bouwen, hun wereld 
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Zar 
Er is iets raars aan de hand. 
In het dal ligt slijm op de grond 
en alle planten zijn weg. 
Hoe kan dat? 
Zar en Lina gaan op pad 
om het raadsel op te lossen.
Dat valt nog niet mee, 
met al die monsters in het spel.
Gelukkig ontmoeten ze ridder Didi.
Kan zij hen helpen?

 

Zar en Lina maken een spannend avontuur mee. 
Lees maar! 
Dit is boek 1 uit de serie Game-lezen.
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1. Tekenen met Playmobil en Lego
  Haal een aantal Playmobil en Lego poppetjes in de klas.   Haal een aantal Playmobil en Lego poppetjes in de klas.   Haal een aantal Playmobil en Lego poppetjes in de klas.   Haal een aantal Playmobil en Lego poppetjes in de klas.   Haal een aantal Playmobil en Lego poppetjes in de klas.   Haal een aantal Playmobil en Lego poppetjes in de klas.   Haal een aantal Playmobil en Lego poppetjes in de klas.   Haal een aantal Playmobil en Lego poppetjes in de klas.   Haal een aantal Playmobil en Lego poppetjes in de klas. 

Ook kleine plastic ridders en boerderijdieren kunnen Ook kleine plastic ridders en boerderijdieren kunnen Ook kleine plastic ridders en boerderijdieren kunnen Ook kleine plastic ridders en boerderijdieren kunnen Ook kleine plastic ridders en boerderijdieren kunnen Ook kleine plastic ridders en boerderijdieren kunnen Ook kleine plastic ridders en boerderijdieren kunnen 
worden gebruikt. worden gebruikt. worden gebruikt. worden gebruikt. 

 Kinderen tekenen deze figuren na. Kinderen tekenen deze figuren na. Kinderen tekenen deze figuren na. Kinderen tekenen deze figuren na. Kinderen tekenen deze figuren na. Kinderen tekenen deze figuren na.
 Ze bedenken namen voor de figuren.  Ze bedenken namen voor de figuren.  Ze bedenken namen voor de figuren.  Ze bedenken namen voor de figuren.  Ze bedenken namen voor de figuren.  Ze bedenken namen voor de figuren. 
 Ze maken de tekeningen verder af. Wat gebeurt er? Ze maken de tekeningen verder af. Wat gebeurt er? Ze maken de tekeningen verder af. Wat gebeurt er? Ze maken de tekeningen verder af. Wat gebeurt er? Ze maken de tekeningen verder af. Wat gebeurt er? Ze maken de tekeningen verder af. Wat gebeurt er? Ze maken de tekeningen verder af. Wat gebeurt er?
 Ze bedenken een titel voor de tekening.  Ze bedenken een titel voor de tekening.  Ze bedenken een titel voor de tekening.  Ze bedenken een titel voor de tekening.  Ze bedenken een titel voor de tekening. 
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Boeken uit de serie 
Game-lezen:
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2. Maak een stripverhaal 
  Hiervoor kun je onderstaande werkbladen gebruiken.   Hiervoor kun je onderstaande werkbladen gebruiken.   Hiervoor kun je onderstaande werkbladen gebruiken.   Hiervoor kun je onderstaande werkbladen gebruiken.   Hiervoor kun je onderstaande werkbladen gebruiken.   Hiervoor kun je onderstaande werkbladen gebruiken.   Hiervoor kun je onderstaande werkbladen gebruiken. 

Kinderen bedenken zelf een stripverhaal over Zar Kinderen bedenken zelf een stripverhaal over Zar Kinderen bedenken zelf een stripverhaal over Zar Kinderen bedenken zelf een stripverhaal over Zar Kinderen bedenken zelf een stripverhaal over Zar Kinderen bedenken zelf een stripverhaal over Zar 
en Lina. Kopieer het werkblad, zodat kinderen hier en Lina. Kopieer het werkblad, zodat kinderen hier en Lina. Kopieer het werkblad, zodat kinderen hier en Lina. Kopieer het werkblad, zodat kinderen hier en Lina. Kopieer het werkblad, zodat kinderen hier en Lina. Kopieer het werkblad, zodat kinderen hier 
figuren uit kunnen knippen en opplakken. figuren uit kunnen knippen en opplakken. figuren uit kunnen knippen en opplakken. figuren uit kunnen knippen en opplakken. figuren uit kunnen knippen en opplakken. figuren uit kunnen knippen en opplakken. 
De kinderen maken tekstballonnen bij de figuren De kinderen maken tekstballonnen bij de figuren De kinderen maken tekstballonnen bij de figuren De kinderen maken tekstballonnen bij de figuren De kinderen maken tekstballonnen bij de figuren De kinderen maken tekstballonnen bij de figuren 
en bedenken zo een spannend verhaal.en bedenken zo een spannend verhaal.en bedenken zo een spannend verhaal.en bedenken zo een spannend verhaal.en bedenken zo een spannend verhaal.

3. Bedenk een brief en een dialoog 
  In de verhalen krijgen Zar en Lina een brief van de baas. Deze wordt door een duif bezorgd. In de   In de verhalen krijgen Zar en Lina een brief van de baas. Deze wordt door een duif bezorgd. In de   In de verhalen krijgen Zar en Lina een brief van de baas. Deze wordt door een duif bezorgd. In de   In de verhalen krijgen Zar en Lina een brief van de baas. Deze wordt door een duif bezorgd. In de   In de verhalen krijgen Zar en Lina een brief van de baas. Deze wordt door een duif bezorgd. In de   In de verhalen krijgen Zar en Lina een brief van de baas. Deze wordt door een duif bezorgd. In de   In de verhalen krijgen Zar en Lina een brief van de baas. Deze wordt door een duif bezorgd. In de   In de verhalen krijgen Zar en Lina een brief van de baas. Deze wordt door een duif bezorgd. In de   In de verhalen krijgen Zar en Lina een brief van de baas. Deze wordt door een duif bezorgd. In de   In de verhalen krijgen Zar en Lina een brief van de baas. Deze wordt door een duif bezorgd. In de   In de verhalen krijgen Zar en Lina een brief van de baas. Deze wordt door een duif bezorgd. In de   In de verhalen krijgen Zar en Lina een brief van de baas. Deze wordt door een duif bezorgd. In de   In de verhalen krijgen Zar en Lina een brief van de baas. Deze wordt door een duif bezorgd. In de 

brief kan een vervelende of moeilijke opdracht staan. Soms krijgen ze een straf. Maar er kan ook iets brief kan een vervelende of moeilijke opdracht staan. Soms krijgen ze een straf. Maar er kan ook iets brief kan een vervelende of moeilijke opdracht staan. Soms krijgen ze een straf. Maar er kan ook iets brief kan een vervelende of moeilijke opdracht staan. Soms krijgen ze een straf. Maar er kan ook iets brief kan een vervelende of moeilijke opdracht staan. Soms krijgen ze een straf. Maar er kan ook iets brief kan een vervelende of moeilijke opdracht staan. Soms krijgen ze een straf. Maar er kan ook iets brief kan een vervelende of moeilijke opdracht staan. Soms krijgen ze een straf. Maar er kan ook iets brief kan een vervelende of moeilijke opdracht staan. Soms krijgen ze een straf. Maar er kan ook iets brief kan een vervelende of moeilijke opdracht staan. Soms krijgen ze een straf. Maar er kan ook iets brief kan een vervelende of moeilijke opdracht staan. Soms krijgen ze een straf. Maar er kan ook iets brief kan een vervelende of moeilijke opdracht staan. Soms krijgen ze een straf. Maar er kan ook iets brief kan een vervelende of moeilijke opdracht staan. Soms krijgen ze een straf. Maar er kan ook iets brief kan een vervelende of moeilijke opdracht staan. Soms krijgen ze een straf. Maar er kan ook iets brief kan een vervelende of moeilijke opdracht staan. Soms krijgen ze een straf. Maar er kan ook iets 
leuks in de brief staan. In leuks in de brief staan. In leuks in de brief staan. In leuks in de brief staan. In Zar en het vriendenfeestZar en het vriendenfeestZar en het vriendenfeestZar en het vriendenfeest krijgen alle spelers een uitnodiging voor het feest.  krijgen alle spelers een uitnodiging voor het feest.  krijgen alle spelers een uitnodiging voor het feest.  krijgen alle spelers een uitnodiging voor het feest.  krijgen alle spelers een uitnodiging voor het feest.  krijgen alle spelers een uitnodiging voor het feest.  krijgen alle spelers een uitnodiging voor het feest.  krijgen alle spelers een uitnodiging voor het feest.  krijgen alle spelers een uitnodiging voor het feest.  krijgen alle spelers een uitnodiging voor het feest.  krijgen alle spelers een uitnodiging voor het feest. Zar en het vriendenfeest krijgen alle spelers een uitnodiging voor het feest. Zar en het vriendenfeest
Kunnen de kinderen zelf een brief van de baas bedenken? Hoe reageren Zar en Lina op deze brief? Kunnen de kinderen zelf een brief van de baas bedenken? Hoe reageren Zar en Lina op deze brief? Kunnen de kinderen zelf een brief van de baas bedenken? Hoe reageren Zar en Lina op deze brief? Kunnen de kinderen zelf een brief van de baas bedenken? Hoe reageren Zar en Lina op deze brief? Kunnen de kinderen zelf een brief van de baas bedenken? Hoe reageren Zar en Lina op deze brief? Kunnen de kinderen zelf een brief van de baas bedenken? Hoe reageren Zar en Lina op deze brief? Kunnen de kinderen zelf een brief van de baas bedenken? Hoe reageren Zar en Lina op deze brief? Kunnen de kinderen zelf een brief van de baas bedenken? Hoe reageren Zar en Lina op deze brief? Kunnen de kinderen zelf een brief van de baas bedenken? Hoe reageren Zar en Lina op deze brief? Kunnen de kinderen zelf een brief van de baas bedenken? Hoe reageren Zar en Lina op deze brief? Kunnen de kinderen zelf een brief van de baas bedenken? Hoe reageren Zar en Lina op deze brief? Kunnen de kinderen zelf een brief van de baas bedenken? Hoe reageren Zar en Lina op deze brief? Kunnen de kinderen zelf een brief van de baas bedenken? Hoe reageren Zar en Lina op deze brief? Kunnen de kinderen zelf een brief van de baas bedenken? Hoe reageren Zar en Lina op deze brief? Kunnen de kinderen zelf een brief van de baas bedenken? Hoe reageren Zar en Lina op deze brief? Kunnen de kinderen zelf een brief van de baas bedenken? Hoe reageren Zar en Lina op deze brief? 
Bedenk een korte dialoog. Je kunt hiervoor onderstaand werkblad gebruiken.Bedenk een korte dialoog. Je kunt hiervoor onderstaand werkblad gebruiken.Bedenk een korte dialoog. Je kunt hiervoor onderstaand werkblad gebruiken.Bedenk een korte dialoog. Je kunt hiervoor onderstaand werkblad gebruiken.Bedenk een korte dialoog. Je kunt hiervoor onderstaand werkblad gebruiken.Bedenk een korte dialoog. Je kunt hiervoor onderstaand werkblad gebruiken.Bedenk een korte dialoog. Je kunt hiervoor onderstaand werkblad gebruiken.Bedenk een korte dialoog. Je kunt hiervoor onderstaand werkblad gebruiken.Bedenk een korte dialoog. Je kunt hiervoor onderstaand werkblad gebruiken.Bedenk een korte dialoog. Je kunt hiervoor onderstaand werkblad gebruiken.Bedenk een korte dialoog. Je kunt hiervoor onderstaand werkblad gebruiken.Bedenk een korte dialoog. Je kunt hiervoor onderstaand werkblad gebruiken.Bedenk een korte dialoog. Je kunt hiervoor onderstaand werkblad gebruiken.

4. Maak een stripverhaal met Book Creator
 In de iPad app Book Creator zit een module om stripverhalen  In de iPad app Book Creator zit een module om stripverhalen  In de iPad app Book Creator zit een module om stripverhalen  In de iPad app Book Creator zit een module om stripverhalen  In de iPad app Book Creator zit een module om stripverhalen  In de iPad app Book Creator zit een module om stripverhalen  In de iPad app Book Creator zit een module om stripverhalen  In de iPad app Book Creator zit een module om stripverhalen  In de iPad app Book Creator zit een module om stripverhalen  In de iPad app Book Creator zit een module om stripverhalen  In de iPad app Book Creator zit een module om stripverhalen 
te maken. Dit is helemaal niet moeilijk. te maken. Dit is helemaal niet moeilijk. te maken. Dit is helemaal niet moeilijk. te maken. Dit is helemaal niet moeilijk. te maken. Dit is helemaal niet moeilijk. te maken. Dit is helemaal niet moeilijk. te maken. Dit is helemaal niet moeilijk. te maken. Dit is helemaal niet moeilijk. te maken. Dit is helemaal niet moeilijk. 
Kies een boekformaat uit de onderste rij (met kadertjes). Kies een boekformaat uit de onderste rij (met kadertjes). Kies een boekformaat uit de onderste rij (met kadertjes). Kies een boekformaat uit de onderste rij (met kadertjes). Kies een boekformaat uit de onderste rij (met kadertjes). Kies een boekformaat uit de onderste rij (met kadertjes). Kies een boekformaat uit de onderste rij (met kadertjes). Kies een boekformaat uit de onderste rij (met kadertjes). Kies een boekformaat uit de onderste rij (met kadertjes). Kies een boekformaat uit de onderste rij (met kadertjes). 
Daarna kun je via het +-symbool rechtsboven de fotokaders Daarna kun je via het +-symbool rechtsboven de fotokaders Daarna kun je via het +-symbool rechtsboven de fotokaders Daarna kun je via het +-symbool rechtsboven de fotokaders Daarna kun je via het +-symbool rechtsboven de fotokaders Daarna kun je via het +-symbool rechtsboven de fotokaders Daarna kun je via het +-symbool rechtsboven de fotokaders Daarna kun je via het +-symbool rechtsboven de fotokaders Daarna kun je via het +-symbool rechtsboven de fotokaders Daarna kun je via het +-symbool rechtsboven de fotokaders Daarna kun je via het +-symbool rechtsboven de fotokaders Daarna kun je via het +-symbool rechtsboven de fotokaders Daarna kun je via het +-symbool rechtsboven de fotokaders 
kiezen. Maak foto’s van speelgoedpoppetjes en andere kiezen. Maak foto’s van speelgoedpoppetjes en andere kiezen. Maak foto’s van speelgoedpoppetjes en andere kiezen. Maak foto’s van speelgoedpoppetjes en andere kiezen. Maak foto’s van speelgoedpoppetjes en andere kiezen. Maak foto’s van speelgoedpoppetjes en andere kiezen. Maak foto’s van speelgoedpoppetjes en andere kiezen. Maak foto’s van speelgoedpoppetjes en andere kiezen. Maak foto’s van speelgoedpoppetjes en andere kiezen. Maak foto’s van speelgoedpoppetjes en andere 
figuren. Plaats de foto’s in de kaders. Bedenk leuke figuren. Plaats de foto’s in de kaders. Bedenk leuke figuren. Plaats de foto’s in de kaders. Bedenk leuke figuren. Plaats de foto’s in de kaders. Bedenk leuke figuren. Plaats de foto’s in de kaders. Bedenk leuke figuren. Plaats de foto’s in de kaders. Bedenk leuke figuren. Plaats de foto’s in de kaders. Bedenk leuke figuren. Plaats de foto’s in de kaders. Bedenk leuke figuren. Plaats de foto’s in de kaders. Bedenk leuke 
tekstballonnen.tekstballonnen.tekstballonnen.tekstballonnen.tekstballonnen.
 
Let op: Voor het maken van stripverhalen heb je wel de  Voor het maken van stripverhalen heb je wel de  Voor het maken van stripverhalen heb je wel de  Voor het maken van stripverhalen heb je wel de  Voor het maken van stripverhalen heb je wel de  Voor het maken van stripverhalen heb je wel de  Voor het maken van stripverhalen heb je wel de  Voor het maken van stripverhalen heb je wel de  Voor het maken van stripverhalen heb je wel de  Voor het maken van stripverhalen heb je wel de 
betaalde versie nodig.betaalde versie nodig.betaalde versie nodig.betaalde versie nodig.betaalde versie nodig.

5. Maak een filmpje met Puppet Pals HD
  Met de iPad app Puppet pals HD kun je heel eenvoudig een   Met de iPad app Puppet pals HD kun je heel eenvoudig een   Met de iPad app Puppet pals HD kun je heel eenvoudig een   Met de iPad app Puppet pals HD kun je heel eenvoudig een   Met de iPad app Puppet pals HD kun je heel eenvoudig een   Met de iPad app Puppet pals HD kun je heel eenvoudig een   Met de iPad app Puppet pals HD kun je heel eenvoudig een   Met de iPad app Puppet pals HD kun je heel eenvoudig een   Met de iPad app Puppet pals HD kun je heel eenvoudig een   Met de iPad app Puppet pals HD kun je heel eenvoudig een   Met de iPad app Puppet pals HD kun je heel eenvoudig een   Met de iPad app Puppet pals HD kun je heel eenvoudig een 

filmpje maken, waarin je tekeningen en foto’s gebruikt. filmpje maken, waarin je tekeningen en foto’s gebruikt. filmpje maken, waarin je tekeningen en foto’s gebruikt. filmpje maken, waarin je tekeningen en foto’s gebruikt. filmpje maken, waarin je tekeningen en foto’s gebruikt. filmpje maken, waarin je tekeningen en foto’s gebruikt. filmpje maken, waarin je tekeningen en foto’s gebruikt. filmpje maken, waarin je tekeningen en foto’s gebruikt. filmpje maken, waarin je tekeningen en foto’s gebruikt. filmpje maken, waarin je tekeningen en foto’s gebruikt. filmpje maken, waarin je tekeningen en foto’s gebruikt. filmpje maken, waarin je tekeningen en foto’s gebruikt. 
  Je kunt de app gratis installeren, maar om je eigen foto’s   Je kunt de app gratis installeren, maar om je eigen foto’s   Je kunt de app gratis installeren, maar om je eigen foto’s   Je kunt de app gratis installeren, maar om je eigen foto’s   Je kunt de app gratis installeren, maar om je eigen foto’s   Je kunt de app gratis installeren, maar om je eigen foto’s   Je kunt de app gratis installeren, maar om je eigen foto’s   Je kunt de app gratis installeren, maar om je eigen foto’s   Je kunt de app gratis installeren, maar om je eigen foto’s   Je kunt de app gratis installeren, maar om je eigen foto’s   Je kunt de app gratis installeren, maar om je eigen foto’s   Je kunt de app gratis installeren, maar om je eigen foto’s 
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