Spreek je chocola?
Zonder woorden maar met emoji's probeer je te achterhalen wat iemand (niet) lekker vindt
of wat iemand graag doet in zijn vrije tijd.
Doelgroep:
bovenbouw
Wat ga je doen?
Zoek iemand om de opdracht samen mee te doen. Dit mag je vader/moeder/ broertje/
zusje/ vriendje/ vriendinnetje/ opa/ oma/ buurman/ buurvrouw, ... zijn.
Het boek ‘Spreek je chocola?’ gaat over Jaz. Zij zit in de klas naast Nadima. Nadima spreekt
geen Engels maar wil graag Engelse woordjes leren. Ze vraagt bij alles wat ze ziet wat het is.
Jaz wijst Nadima de weg in de school, vertelt in welke les ze zitten en welke boeken Nadima
moet pakken. Ze proeven van elkaars lunch en wisselen hun telefoonnummer aan elkaar uit,
kijken naar foto's van bizar schattige honden en katten en verder glimlachen ze veel naar
elkaar. Dan stelt de moeder van Jaz voor om Nadima een keer na schooltijd uit te nodigen.
Ze kan dan ook blijven eten.
Lees voor deze opdracht in ieder geval hoofdstuk 10.
Je ziet in dit hoofdstuk hoe Jaz en Nadima een gesprekje voeren zonder woorden te
gebruiken. Je kunt zo zelf ook een ‘gesprekje’ voeren met iemand. Gebruik alleen
tekeningen/emoji's.
Dit kan met je telefoon. Je kunt elkaar dan emoji's sturen om er achter te komen wat
iemand leuk of niet leuk vindt of welk eten iemand (niet) lekker vindt.
Geen telefoon? Je kunt de emoji's ook tekenen en zo antwoord geven op elkaars
tekeningen/ vragen. Je kunt je vragen ook op mooi papier tekenen en deze als brief in de
brievenbus doen bij je vriendje/vriendinnetje/ oom/tante/....
Begrijpen jullie elkaar? Wat ben je over elkaar te weten gekomen?
Wil je meer over Jaz en Nadima weten? Lees het hele e-book.
Wat heb je nodig?
• Download het e-book ‘Spreek je chocola?’ van Cas Lester via de online bibliotheek:
https://www.onlinebibliotheek.nl/catalogus/ebook/419294406.html
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Potlood
Papier
Een vriendje/vriendinnetje/...

Deze tip komt van Angela - de Bibliotheek op School Consulent, Bibliotheek Kennemerwaard

