Racelezen
Nodig:
* stopwatch/ klokje/ zandloper
* kleurpotloden
* 1 race leesblad
* 2 scorebladen
Dit spel speel je met twee spelers.
Speler 1 pakt de leeskaart, speler 2 een scoreblad.
Speler 1 krijgt 1 minuut de tijd om de woorden op het leesblad
FOUTLOOS te lezen.
Speler 2 leest mee en zet een kruisje bij de woorden die fout
gelezen worden.
Na 1 minuut stopt de tijd en wordt een streep getrokken onder de
gelezen woorden.
Alle goede woorden worden geteld.
Nu pakt speler 2 de leeskaart en pakt speler 1 een scoreblad en
draaien de rollen om Hoeveel woorden leest speler 2 FOUTLOOS
in 1 minuut?
In de tweede ronde worden dezelfde woorden nogmaals
gelezen. Nu worden de fouten met een andere kleur aangekruist.
Is het deze keer beter gegaan?
In de derde ronde begin je bij de woorden onder de streep en kijk
weer je hoever je komt.

Dobbelspel lezen
Nodig:
* een leesboek
* een dobbelsteen

Dit spel kun je met 2 spelers doen.
Gooi de dobbelsteen en kijk hoe je de bladzijde moet lezen.
Als er veel tekst staat kun je ook een aantal zinnen/ een alinea afspreken. De ander leest mee en
spoort foutjes op!

gooi

doen
de ander leest

lees zelf

lees om en om een woordje

lees om en om een zin

lees in koor

kies zelf

Blinddate
Nodig:
*Verschillende leesboeken in neutraal kaftpapier zodat niet te zien is welk boek
het is.
Ieder kiest zonder in het boek te bladeren een boek uit de Blinddate-bak.
Er wordt 10 minuten gelezen in het boek. Je kunt in het begin beginnen of
halverwege ergens.
Na 10 minuten schrijf je op een post-it of je nog eens “op date” wilt met dit
boek en waarom. Zet je naam erbij.
De post-it plak je achteraan in het boek op de kaft.
Als de boeken uit de blind-date bak gewisseld worden kunnen de post-its
besproken worden en het boek uitgeleend worden aan degene die nog eens
“op date” wilde met het boek

Stripboeken lezen
* Nodig: verschillende strips
Kies een stripboek uit de bak en ga lekker zitten lezen

Luisterboek
Nodig:
* Een cd- speler
* Een luisterboek
* Splitter voor meerdere koptelefoons (Action)
* Koptelefoons
* Eventueel pen en papier
Zet allemaal een koptelefoon op.
Zet de cd-speler aan met een luisterboek.
Luister een verhaaltje of hoofdstuk helemaal af.
Schrijf op waar je gebleven bent voor als je nog een andere keer verder gaat
luisteren.

