Vormen

bij Het Vormenboek & Lezen Wat Je Kunt

De vormen zijn gemaakt van kunststof en per set verpakt in een doorschijnend en goed
stapelbaar plastic doosje met deksel. Elk doosje bevat een complete set donkerrode
vormen, enigszins doorschijnend. Een klasseset bestaat uit 16 doosjes.
Onderin het doosje ligt een kaartje
waarop de inhoud van het doosje staat
afgebeeld. Dat is gemakkelijk bij het
opruimen. Op de achterkant van het
kaartje staan de namen van de vormen,
zodat begeleiders steeds dezelfde namen
voor de vormen kunnen hanteren.
Lezen Wat Je Kunt
De leerling kan met de vormen uit dit
doosje elke letter van het alfabet maken.
De vormen passen bij de heruitgave van
Lezen Wat Je Kunt (2009) en kunnen bij
elk hoofdstuk op de ‘instructiekaart’
worden gelegd.
Het Vormenboek
Het Vormenboek is een leergang ter voorbereiding van het leren benoemen van de
letters wat het visuele aspect betreft. De leerling leert 10 basisvormen herkennen en
benoemen. Met deze 10 basisvormen kan elke letter worden geanalyseerd en weer
worden opgebouwd. De leerling heeft deze vaardigheid nodig om bij het bekijken van een
letter, het gebaar – en daarmee de klank - op te roepen.
Bijvoorbeeld: de leerling ziet een ‘p’ en analyseert dit teken tot ‘een lange stok en een
rondje bovenaan’. Dat roept het gebaar op van de arm in de lucht met de opengaande
vuist. Vervolgens roept dit gebaar de klank ‘p’ op.

Aan het kunnen herkennen van een basisvorm in het
platte vlak gaat een heel leerproces vooraf. In het
Vormenboek worden al die deelstappen voor elke
vorm uitgewerkt en voorzien van logische oefeningen.
Die deelstappen zijn:
 Het beleven en fysiek ervaren van de vorm
 Het herkennen en verwoorden van de vorm
 Het zoeken naar de vorm in de omgeving
 Vergelijken en sorteren
 Naar het platte vlak
 Herkennen en benoemen in het platte vlak
 Zelf doen.
Bestellen
Het Vormenboek is gratis te downloaden.
Lezen Wat Je Kunt is op papier en USB verkrijgbaar.
Vormendoosjes per klasseset (16 doosjes) € 174.
Downloaden en bestellen via www.kijkenenkiezen.nl.
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