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Lestips

tweede graad
Heks Marjol
Instap

Maak klassikaal een woordspin over het woord heks. (heksen
bestaan niet/wel, goede/slechte heksen, toveren, bezem, vliegen, brandstapel ...)

Activiteiten
Creatief schrijven (leerlingen werken per 2).
• Zelf toverspreuken verzinnen en de gevolgen ervan beschrijven.
• Toverdrankjes verzinnen: alle ingrediënten worden opgesomd
én ook het recept om het drankje te bereiden. Sommige ingrediënten komen uit de
stad en andere uit het platteland. Dit moet duidelijk in het recept vermeld staan. Tot
slot de gevolgen van deze magische brouwsels beschrijven.
• De leerlingen tekenen zichzelf als heks. Ze bedenken een heksennaam en noteren enkele karaktereigenschappen. Wonen ze in de stad of op het
platteland? Waarom?

Rollenspel
Heksen kunnen dieren laten spreken. Weten de
leerlingen nog met welke toverspreuk dit gebeurt?
En met welke het weer stopt? Werk in groepjes van
ongeveer 4 leerlingen. In elk groepje is er 1 heks en
3 dieren. Wat hebben de dieren te vertellen? (bv.
een pony van de kermis, een hondje dat kledij moet
dragen van zijn baasje)

Hier waakt oma
Instap
• Je schrijft ‘Hier waakt …’ op het bord. De leerlingen vullen
naar believen aan. Nadien schrijf je ‘oma’ op het bord. Hadden
de lln. aan dit woord gedacht?
• In het boek komt een boze boswachter voor. Weten de leerlingen wat de taken van een boswachter zijn? Na lezing van het
verhaal: is de boswachter in het boek een typische boswachter,
of net niet?

Activiteiten
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• De leerlingen lezen pag. 35 t.e.m. 39. Daarna
schrijven ze een vervolgverhaal en maken een tekening van het boszwijn.
• Welke zaken in het boek zijn typisch voor een
bosrijke omgeving? (nachtelijke geluiden, bosspelletjes, in de modder lopen …)
• Hoe zou een stadswandeling van deze gekke
oma met haar 10 kleinkinderen eruit zien? De
kinderen schrijven er een stripverhaal over. Ze verdelen enkele A4-bladen in acht gelijke vakken. Om
de lln. op weg te helpen, kan je eerst een klassikale
brainstorm doen.

