PEPERNOTENDIEF
Categorie
Titel
Doelstelling
Groep(en)
Vak
Duur
Link met
curriculum
Talen
Link met
FREPA

Keuzes
Pepernotendief – Peperneuten dief – Gingerbread thief
De leerlingen helpen Sinterklaas om te tellen hoeveel
pepernoten er van hem gestolen worden en proberen erachter
te komen wie de dief is! Ze
Onderbouw
Taal(en) algemeen
Drents, Nederlands (Taal)
Rekenen
25-30 minuten
Taalbeschouwing
Kennis over meertaligheid algemeen
Verbonden aan thema Sinterklaas
Drents, Nederlands
Bewustwording van eigen talen en de talen in de omgeving
Kennis over talen in Drenthe
Kennis over taalverschillen (woordenschat en zinsbouw)
Luisteren, spreken
Taalbewustzijn/language awareness, taalvergelijking, immersie

Vaardigheden
Theoretische
onderbouwing
Beschrijving
Stap 1 – Inleiding (10 min)
activiteit
Vraag de leerlingen wie tot 10 kan tellen en laat het ze
voordoen. Vraag ook wie kan tellen in het Drents en bespreek
dit samen. Je kan hiervoor de cijferkaarten in werkblad 1
gebruiken.

Stap 2 – Rekenen (10 min)
Zet het instructiefilmpje aan (zie materialen). Laat de leerlingen
actief meedoen met het filmpje. Er worden ’s nachts pepernoten
gestolen uit de fabriek van Sinterklaas. De leerlingen worden
ingezet als bewaakpieten en ontdekken dat de Snoeppiet de
pepernoten steelt. Als beloning voor het oplossen van het
mysterie kan je ze wat pepernoten geven om op te eten.
Stap 3 – Afsluiting (5 min)

Materialen

Tips

Vraag de leerlingen of ze het moeilijk vonden om Sinterklaas te
verstaan. Wat begrepen ze niet goed? Tel samen nog een keer
van 1 tot 10 in het Drents.
• Werkblad 1
• Instructiefilmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=2re4c4jMvbs
• Liedje ‘He Sunterklaos mag ik metrieden’:
https://wiesneus.nl/1-6-jaar/liedties/het-jaor-deur-hesunterklaos-mag-ik-metrieden
• Liedje ‘Sunterklaos ik wol ies weten’: https://wiesneus.nl/16-jaar/liedties/het-jaor-deur-sunterklaos-ik-wol-ies-weten
Als introductie op het thema Sinterklaas kan het liedje ‘He
Sunterklaos mag ik metrieden’ of ‘Sunterklaos ik wol ies weten’
(zie ‘materialen’) gebruikt worden om met leerlingen woorden
over Sinterklaas in het Drents te bespreken.

Werkblad 1 - PEPERNOTENDIEF
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