Galgje
Bouwstenen

: Teambuilding & Empowerment

Materialen

: ja

Soort oefening

: schriftelijk

Duur van de oefening

: 15 min.

Doelstellingen
De deelnemer kan de letters van het alfabet correct benoemen.

Materialen
Schoolbord en krijt

Instructies


Kies een woord dat alle deelnemers kennen.



Trek op het schoolbord een streepje voor elke letter van het woord.



Laat een eerste deelnemer een letter van het alfabet kiezen. Als de letter
in het woord voorkomt, schrijf dan de letter op het corresponderende
streepje in het woord.



Als de letter niet in het woord voorkomt, teken dan een deel van het
galgje.



Een deelnemer kan alleen een gokje wagen om het woord te raden als
hij/zij aan de beurt is.



De winnaar is degene die het woord juist raadt.



De groep verliest als het galgje volledig is getekend voordat het woord is
geraden.

Variant


Je kunt een deelnemer laten kiezen en een woord op het schoolbord schrijven. Controleer de spelling!



Voor langere spellen kies je best zinnen in plaats van woorden.

Tips voor de trainer


Als je een competitief element wilt toevoegen, verdeel dan de groep in
twee teams, die om de beurt mogen raden.

De Alternative Ways toolkit is ontwikkeld door GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (België),
Elan Interculturel (Frankrijk), Arbeit und Leben NRW (Duitsland), De Talentenschool (Nederland) en
Storytelling Centre (Nederland). Het project wordt medegefinancierd door het Erasmus+ programma
van de Europese Unie. Onze website: www.alternativeways.eu



Teken een sneeuwpop, een bloem... als je denkt dat een beul onaangename herinneringen kan oproepen.



Om de oefening te vergemakkelijken, schrijf je het alfabet op het schoolbord en wis je de geselecteerde letters.

Lees meer in onze handleiding op www.alternativeways.eu
Taalvaardigheden


Schrijven

Kennis


Woordenschat



Spelling

Sociaal-emotionele vaardigheden


Plezier
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