Thema 35 / mijn taal

Lijstjes maken
Doelstellingen

Aan de hand van voorbeeldlijstjes bespreken we de zin en onzin van lijstjes
maken.
materiaal

−−het boodschappenlijstje van de begeleider (zie verder).
−−voldoende schrijfgerief.
−−flip-over voor de gezamenlijke nabespreking.
−−Blanco lijstjes. *
[ * bekijk een voorbeeld op www.babbelonië.be/methoden ]

Voorbereiding

−−Stel voor jezelf een lijstje op dat je zelf ook effectief zou gebruiken.
Bijvoorbeeld:
›› boodschappelijstje: 1 krop sla, een halve kilogram tomaten, 2 biefstukjes,
1 grote pot mayonaise, 1 fles ketchup, 1 kg diepvriesfrieten, enz.
›› to-do-lijstje: apotheker, bedden verschonen, tanken, enz.
−−Print voldoende blanco lijstjes voor elke groep.
Methode

Sfeerschepping in grote groep
Lees jouw lijstje voor. Nodig de deelnemers uit om te vertellen of ook zij lijstjes maken: Waarom? Waarom niet?

In kleine groepjes
−−Vraag de deelnemers om in kleine groepjes te gaan zitten, 4 à 5 deelnemers per groepje. Zorg ervoor dat de groepjes divers samengesteld zijn.
−−Deel de blanco lijstjes uit en het schrijfgerief.
−−Nodig de deelnemers uit om samen de blanco lijstjes in te vullen. Indien
nodig, kunnen ze uiteraard hulp vragen aan de andere groepjes.

Terug in grote groep
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−−Nodig de deelnemers uit hun ervaringen over de groepsopdracht te vertellen.
Stel uitnodigende vragen:
›› Hoe was de opdracht? Moeilijk? Gemakkelijk? Plezant? Vervelend?
›› Wat was het gemakkelijkste of leukste lijstje?
›› Wat het moeilijkste lijstje?
−−Als je voldoende tijd hebt, kan je de meest voorkomende antwoorden
noteren op een flip-over.
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Opmerkingen

−−Vraag bij voorkeur aan een anderstalige om de antwoorden van zijn of haar
groepje te noteren (indien die deelnemer dat wil en kan). Spellingsfouten
hebben in deze methode geen belang.
−−Hoe kleiner de groepjes, hoe groter de inbreng van elke deelnemer. Deze
methode leent zich ook prima tot werken in duo’s van een anderstalige
en een Nederlandstalige.
−−De mogelijkheden voor deze methode zijn eindeloos: je kan lijstjes laten
opstellen van leuke voornamen of familienamen, automerken, ingrediënten voor groentesoep, thema’s van Babbelonië, televisieprogramma’s,
kledingswinkels, nummerplaten van deelnemers aan Babbelonië, enz.
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