Dialoog- en theaterlezen met de AVI-boekjes van Haas
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Voor veel beginnende lezers is vlot en vloeiend lezen met de juiste intonatie niet eenvoudig. Dialoogen theaterlezen zijn hiertoe een uitstekend hulpmiddel, zeker als ook nog stokpopjes worden ingezet
bij het uitspelen van de scènes.
De zelfleesboekjes van Haas lenen zich uitstekend voor dit doel. Dat kan in de klas, maar zeker ook
thuis met een volwassene of ouder broertje of zusje samen. De volgende boekjes zijn namelijk in
dialoogvorm geschreven, waarbij een portretje aangeeft wie de bijbehorende tekst zegt. Iedere lezer
kiest een of meer rollen en leest die voor.
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Theaterlezen met stokpopjes
De verhaaltjes voorlezen en tegelijkertijd uitspelen met stokpopjes is een feest voor de kinderen.
Print de stokpopjes uit. In zwart-wit kunnen de kinderen de popjes eerst zelf inkleuren. Laat de
kinderen daarna de stokpopjes uitknippen. Van elk figuur zijn een voor- en achterkant beschikbaar.
Lijm voor- en achterkant tegen elkaar aan met
daartussen de bovenkant van een ijslollystokje.

Deze stokpopjes kun je allemaal downloaden vanaf de pagina Lessuggesties. Print alle pagina’s of
slechts die met de gewenste popjes.

Tips
- Speel eerst een scène met stokpopjes voor om de bedoeling aan de kinderen duidelijk te maken.
- Wanneer de kinderen hun rollen voorbereiden, kunnen ze de tekst vlotter en vloeiender voorlezen.
Ook wordt het dan eenvoudiger om de juiste intonatie toe te passen. Extra motiverend voor zwakke
lezers. Zij krijgen zo een succeservaring.
- Behalve de stokpopjes van Haas en zijn vrienden kunnen kinderen ook eigen ontworpen stokpopjes
gebruiken.
- In Het grote boek van Haas op pagina 26-27 wordt uitgewerkt hoe de kinderen een eenvoudig
poppenkastje voor de stokpopjes kunt maken. Zo wordt theaterlezen nog leuker!
- Het is bevorderlijk voor de creativiteit als je de kinderen zelf dialogen met de stokpopjes laat
bedenken en opschrijven. Helemaal leuk, als je van de eigen teksten van de kinderen een boekje
maakt.
- Veel informatie over theaterlezen vind je op www.leesletters.nl/Theaterlezen Leesletters is dé
(web)winkel van Nederland met alle materialen en advies over (leren) lezen. Kijk voor openingstijden
van deze winkel in Dordrecht op www.leesletters.nl.

