Een naam in ronde en hoekige schrijfpatronen

Zeg bij het onderste patroon van deze twee in jezelf: boog-boog-boog –en-dák-en-dák-boog-boog-boog-en-dák-en-dákDan lukt het beter om die in je eigen ritme en tempo te maken.

Deze onderste rij kun je ook maken met een oplopend aantal kleine boogjes tussen steeds 1 hoge boog. Bijvoorbeeld: 1-1-1-2-1-3-1-4-15, enz. aan het eind van de grote boog kun je steeds even stoppen om na te denken over het aantal kleinere boogjes. Succes!

Schrijflessen voor de Bovenbouw

Kaart 04

Inleiding/motivatie
Wat is er leuker, dan het versieren van de naam van een familielid en dan tegelijkertijd een nuttige
schrijfbewegingsoefening te doen! Het mooi-maken en denken aan de naam van een dierbaar
familielid doet goed om mee bezig te zijn.
De schrijfbewegingsrijen worden schrijfpatronen genoemd omdat er een patroon herhaald wordt.
Schrijven is een combinatie van gebogen en rechte lijnen in een doorgaande beweging in vier
hoofdrichtingen. Bij de patronen speelt spelling geen rol. Daarom kan iedere leerling er plezier aan
beleven en ze op zijn/haar eigen niveau verwerken.

Doel
Waarom is een combinatie van doorlopende en hoekige schrijfbewegingsrijen/-patronen dan wel zo
nuttig? Het is een concentratieoefening! Bij elke stopplaats moet je nadenken over de richting die
verandert. De leerling leert met aandacht te werken: hoe vaak is deze rij soepel doorgaand en
wanneer begint het hoekelement? Als de aandacht verslapt, ben je al te ver en klopt de ritmiek van
de beweging niet meer. Doordat de lijn van de naamletter gevolgd wordt, wordt het schrijfpatroon in
elk van de vier schrijfrichtingen geoefend.

Wat er voor nodig is
Blanco tekenpapier, kladpapier, potlood en kleurpotloden of kleurstiften met een stevige punt.
Gelpennen zijn ook een mogelijkheid.

Aan de slag!
Het is handig om de naam groot en dun voor te schrijven, zodat je weet in welke richting je de
schrijfbewegingsrij moet sturen. Neem voor iedere letter een ander schrijfpatroon. Voorbeelden zie
je op de voorkant van de kaart. Moet je voor het eind van de letter stoppen, probeer dan de lijnen zo
goed en ongezien mogelijk te ‘lassen’.Voor ieder schrijfpatroon een andere kleur. Gevorderden
kunnen zelf een schrijfpatroon met wisselend rond en recht ontwerpen. (eerst in klad proberen) Kijk
maar of je er iets moois van kunt maken. Het gaat per slot om de naam van een belangrijk persoon
voor jou! Is dat een korte naam, maak er dan een mooie lijst van schrijfbewegingsrijen omheen.

Nabespreking
Waar kun je de versierde naam zoal voor gebruiken? Opsturen of geven als verrassing?
Waren er punten onderweg waar je de lijn moeilijk volgen kon door het veranderen van de richting?
Als je kaart 02 en 03 ook hebt gemaakt: wat vind je fijner? De ronde of de rechte
schrijfbewegingsrijen of de combinatierijen?

Mogelijkheid
Bespreek in de kring over welk familielid je naamkaart gaat en waarom die voor jou belangrijk is. Zo
leer je elkaar nog beter kennen.

