STAAL | OUDERBRIEF STAAL | THEMA’S GROEP 4
De volgende thema’s komen dit jaar bij STAAL taal aan bod.

In de themafilm belandt een kind nietsvermoedend op de eerste schooldag in een levend
schoolbord. In de lessen daarna blijft spelen centraal staan. De kinderen leren woorden die met
spelen te maken hebben, spelen met letters en woorden, leren speelse pictogrammen kennen,
schrijven hun eigen spelregels bij het Staal-spel en presenteren die.

In de themafilm filmt Sanne de route die ze aflegt van huis naar school en geeft commentaar op
alles wat ze tegenkomt. Ook de kinderen gaan in dit thema aan de slag met alles wat ze onderweg
tegenkomen. Ze leren woorden die over onderweg gaan, ontdekken taal in straatnamen en
verkeersborden, luisteren naar straatgeluiden, schrijven een adres, maken een reisbeschrijving en
schrijven over hun eigen route van huis naar school.

In de themafilm bekijkt een kind met een vergrootglas beelden van kleine voorwerpen en dieren.
In de lessen daarna ontdekken de kinderen nog veel meer taal in alles wat klein is. Ze leren
woorden die bij klein horen, gebruiken verkleinwoorden, schrijven over kleine dieren of dingen,
en presenteren en publiceren wat ze hebben geschreven.

In dit thema bedenken de kinderen dingen die ze nodig hebben. In de themafilm speelt Tessa met
andere kinderen het spel ‘Ik ga op reis en heb nodig…’. Ze leren woorden die gaan over nodig,
ontdekken hoe je in taal kunt overdrijven, beschrijven voorwerpen die je nodig kunt hebben en
schrijven een oproep over iets wat ze nodig hebben.

In de themafilm is Max jarig en heeft hij iets lekkers gevraagd. In dit thema kijken de kinderen ook
naar allerlei lekkere dingen. Ze leren woorden die over lekker gaan, kijken naar lekkere woorden
en woorden die over andere gevoelens gaan, maken een inpaklijst voor een lekkere vakantie,
en schrijven en publiceren een lekker recept.
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In de themafilm kan een kind niet slapen en leest in het Maf-boekje. Ook in de rest van het thema
kijken de kinderen naar allerlei soorten taal die met slapen te maken hebben. Ze leren woorden
die over slapen gaan, kijken naar uitdrukkingen over slapen, beschrijven een bijzondere slaapplek,
en schrijven en publiceren een pagina voor het Maf-boekje.

In dit thema is alles een beetje gek. In de themafilm bespreekt Naomi in dichtvorm allemaal gekke
en wonderlijke schilderijen en voorwerpen. De kinderen leren woorden die met gek te maken
hebben, gaan aan de slag met taalgrapjes, maken zelf een beschrijving van een gek schilderij en
schrijven een onzingedicht dat ze publiceren op een poster.

In dit thema gaan de kinderen aan de slag met taal en kleding. In de themafilm prijst Hidde tijdens
de modeshow van zijn tante kleding aan. Ze leren woorden die over kleding gaan, zetten woorden
die met kleding te maken hebben in alfabetische volgorde, schrijven een reclameleus voor kleding
en bedenken een persoonlijke leus voor op een T-shirt.
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