Dag van Respect & PABO

DOE MEE
met de Dag van Respect
8 November 2012

Beste Pabo-studenten,
Elk jaar ontwikkelt Stichting Dag van Respect nieuw lesmateriaal over respect.
Respect voor jezelf, Respect voor elkaar en Respect voor je omgeving.Dit zijn de drie focuspunten
van ons lesmateriaal.
Het primair onderwijs is een van onze hoofddoelgroepen. Elk jaar willen we zo veel mogelijk
kinderen en jongeren inspireren en stimuleren om in hun dagelijks leven respect te herkennen, te
waarderen en te gebruiken.
Maar hoe bereik je al deze scholen?
Alles begint volgens ons bij een enthousiaste en gedreven docent.
Om meer kinderen te bereiken hebben we jullie docenten in de dop nodig!
Wij hopen dat jullie deze basis-les “Wordle van Respect” op 8 November willen gebruiken op jullie
stageschool.
Wil jullie school meer lessen over respect? Wil jij meer weten over de Dag van Respect en
wat we doen? Kijk dan op www.dagvanrespect.nl.
Of stuur een mail naar info@dagvanrespect.nl
We hopen dit jaar weer veel leerlingen, jongeren en docenten te inspireren!
Alvast bedankt en succes!

Wordle
docenthandleiding

van

respect

• groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8
• klassikaal / kringgesprek

Duur: ca. 30-60 min
Materialen: Voorbeeld Wordle,
een computer met internetverbinding
Introductie
Op 8 november is het de Dag van Respect. Deze les is een leuke en toepasselijke dagopening
voor deze dag. Schrijf het woord “Respect” midden op het bord. Vraag de leerlingen of ze weten
wat het betekent. Al snel zal je merken dat de leerlingen moeite hebben met het definiëren van dit
begrip.

“Respect is... uuuh...… nou gewoon... weet je wel”
Klassikaal; samen nadenken over respect
Leg de leerlingen uit dat de Dag van Respect zich bezig houdt met 3 thema’s,
1-Respect voor jezelf,
2-Respect voor elkaar
3-Respect voor je omgeving.
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Schrijf deze 3 thema’s op het bord (rondom het woord “Respect”)
Probeer uit te zoeken of de leerlingen begrijpen wat de verschillen zijn tussen deze thema’s.
Stel vragen om zoveel mogelijk input van de leerlingen te krijgen.
Schrijf verschillende bijzondere antwoorden op het bord bij het aansluitende thema.

Vraag de leerlingen om nog even goed naar alles wat er op het bord staat te kijken.
Geef ze hiervoor 2 minuten de tijd. Veeg nu alles uit wat rond het woord respect staat.

voorbeeldvragen bij 1 :
Hoe zou je willen dat iemand je aanspreekt?
Hoe wil je dat iemand tegen jou doet?
Hoe spreek je je oma aan en waarom is dat anders dan je broer of zus?
Wat zou er bedoeld worden met “omgeving”?
Hoe vind jij het prettig dat deze omgeving eruit ziet?
Hoe ziet jouw eigen kamer er uit?
Wat is het verschil tussen jouw kamer en de huiskamer thuis?
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Wordle

van

respect

docenthandleiding
Vraag de leerlingen nu beurtelings 1 woord te zeggen wat volgens haar/hem bij respect past.
Schrijf deze opnieuw rond het woord “Respect” Als iedereen geweest is kun je nog een rondje
maken tot niemand meer iets heeft toe te voegen.
Dit zijn de woorden die voor deze klas inhoud geven aan “respect”.
* variant op stap 3 voor groep 5/6
Laat de leerlingen na het bestuderen van het bord ieder individueel op een blad een lijst maken
met woorden die zij hebben onthouden. Laat ze vervolgens de nummers 1 t/m 10 noteren en laat
ze de woorden rangschikken in een top 10. Op nummer 1 staat het woord wat zij het belangrijkst
vinden. Bespreek nu klassikaal de resultaten en noteer deze op het bord.
** variant op stap 3 voor groep 7/8
Verdeel de klas in tweetallen en laat ze samen zo veel mogelijk respect-woorden noteren op een
blad. Vervolgens gaan de leerlingen samen een top 5 opstellen. Achter elk woord geven de leerlingen aan waarom ze het een belangrijk woord vinden en waarom ze ervoor hebben gekozen.
Bespreek klassikaal de resultaten en noteer de woorden op het bord.

Zo denkt de klas over respect!
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Gebruik de Wordle-software online
dit kunt u zelf doen of klassikaal (smartboard).
U kunt dit onderdeel ook door een aantal leerlingen laten uitvoeren.
Surf naar: www.wordle.net en druk op “create your own”
Noteer vervolgens in het witte vlak alle woorden die de klas verbond aan het begrip respect.
Druk vervolgens op GO en je wordle wordt gemaakt.
U kunt daarna de wordle bewerken, geef hem een andere kleur, lettertype of layout.
Druk vervolgens op “print” om de wordle te printen of op te slaan als PDF.
U kunt je wordle altijd terug vinden op de www.wordle.net.
Print de wordle groot uit en hang hem als poster in de klas
Zo denkt uw klas over respect!
Leerdoelen:
de leerling...
...kunnen hun gedachtes verwoorden
...luisteren naar anderen
...hebben begrip van de term respect
...zijn in staat persoonlijke waarden te koppelen aan woorden en deze te rangschikken
...zijn in staat hun mening te geven
...kunnen samenwerken.
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Voorbeeld Wordle
Wat zie je allemaal in de klas?

