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Lestips 2de graad
Slimme Pim
Instap:
Verdeel de klas in groepjes van ongeveer
4 leerlingen. Geef elk groepje een plastic
medicijnendoosje (hierop staat altijd brailleschrift). Vertel dat een kind van 12 bijna 200
jaar geleden iets heel belangrijks heeft uitgevonden. Kunnen jullie raden welke uitvinding
dat was? Iedereen heeft een tip gekregen (de
medicijnendoosjes). Louis Braille heeft in
1821 het brailleschrift bedacht. Lees blz. 24 en
52 voor waar heel wat info vermeld staat over
jonge uitvinders.

Lestips:
- Kopieer een aantal cartoons uit het boek, maar zorg ervoor dat het laatste
kadertje blanco is. De leerlingen mogen zelf een grappig einde tekenen.
Daarna krijgen ze een blad met 4 blanco kadertjes. Nu mogen ze zelf een
cartoon bedenken en tekenen.
- Stel je voor, je hebt toegang tot een teletijdmachine (blz. 6). Naar welke tijd
zou je reizen? Naar het verleden of naar de toekomst? Waarom maak je die
keuze? De leerlingen maken een tekening van zichzelf in die tijd.
- Één van Pims uitvindingen is een huiswerkmachine (blz. 36). Als jij een
uitvinder was, hoe zou jij die dan ontwerpen? Maak een tekening van je uitvinding, bedenk een naam en maak een handleiding. Hoe zet je de machine
aan? Waar moet je je huiswerk op leggen? Moet je ingeven welk vak het is
(rekenen, taal, …)? Hoe zet je de machine uit? Welke andere soort machine
zouden de leerlingen nog kunnen uitvinden? Ze mogen hun fantasie de vrije
loop laten!
- Kunnen de leerlingen de boodschap op blz. 72 ontcijferen? Iedereen mag nu
zelf zijn eigen naam en voornaam in spiegelschrift schrijven.

Afronding:
Geheimschrift: Noteer alle namen van de leerlingen van de klas op een
papiertje. Stop alle papiertjes in een zak. Iedereen trekt een naam. Aan deze
persoon schrijft die leerling een geheime boodschap. Dat doen ze op een wit
blad met een satéstokje. De inkt wordt vervangen door uitgeperst citroensap.
Wanneer het blad droog is, strijk je (op de laagste stand van het strijkijzer) de
geheime boodschap. Door de hitte zullen de letters bruin kleuren
(zie cartoon blz. 31).
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