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VOOR WIE?
Het werkboek Doe-het-zelf en ontdek gebarentaal is bedoeld voor kinderen tussen de 7 en 14 jaar oud. Hierbij zijn wij ervan uitgegaan
dat de jongere kinderen meer klassikaal met de juf of meester samen aan het werk zullen zijn met het materiaal en de oudere kinderen dit
geheel zelfstandig kunnen.

HET WERKBOEK
Inhoud: 26 pagina’s waarin we kinderen zelf laten ontdekken wat gebarentaal is.
Hierin komen de volgende onderwerpen naar voren:
Wist je dat?
10 vragen variërend in moeilijkheid. Doel is kinderen zelf te laten nadenken en als ze het niet weten zou je het samen kunnen opzoeken.
In de docentbeschrijving geven wij de antwoorden.
Begroeting - Gebaren leren - Zinnen leren - Quiz
12 gebaren, waaronder ‘goedemorgen’ etc, worden in rustig tempo voorgedaan. Hierna worden er korte zinnen voorgedaan in een kleine
quiz; herken jij wat ze gebaren?
Doel is dat de kinderen iemand kunnen begroeten in gebarentaal.
Een echte taal!
Aandacht voor ‘wat is een echte taal,’ vergelijking met andere talen en kennismaking met de grammatica van gebarentaal. Dit onderdeel
doet een beroep op nadenken over wat een taal eigenlijk is. Voor de jongste kinderen moet dit echt onder begeleiding, maar de oudere
kinderen die al een klein beetje Engelse les hebben gehad kunnen dit zelfstandig. De vraagstelling is hier gericht op de oudste kinderen.
Doel is dat de kinderen leren dat gebarentalen echte talen zijn. De kinderen maken kennis met de basisgrammatica van de Nederlandse
gebarentaal.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze,
hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
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Werkwoorden leren - Quiz - Foto oefening - Jij of ik?! Persoonlijk voornaamwoorden
13 gebaren, waaronder ‘leren’ etc, worden in rustig tempo voorgedaan. Hierna volgt een korte quiz, herken jij het werkwoord? Daarna kun je
in het werkboek een fotopuzzel doen, welk gebaar herken jij op de foto? Jij of ik? Hier leren de kinderen de persoonlijk voornaamwoorden
gebaren, maar niet met een filmpje. We leggen het schriftelijk en beeldend uit. We laten de kinderen meedenken en tekenen. Doel is dat
de kinderen meer gebaren leren waarmee je later zinnen en gesprekjes kan gebaren.
Vertalen NGT en NL - Wat is vertalen - De tolk
De tolk zien we steeds vaker op tv, de gebarentaal tolk, maar wat doet een tolk eigenlijk? We laten de kinderen zelf hierover nadenken en
praten en natuurlijk kun je dit ook opzoeken. Achter in het boekje staan website tips, waaronder ook de websites waar je alles kan vinden
over de tolk. We motiveren ook een stukje journaal met tolk te kijken op uitzending gemist. De vraagstelling is gericht op de oudere kinderen, die kunnen dit zelfstandig. De jongere kinderen kunnen dit klassikaal. Doel is dat de kinderen weten wat een tolk doet en dat ze zelf
dingen hierover opzoeken op internet.
ABC handalfabetoefening - Naamgebaaroefening
Op papier en op film in de e-learning wordt het handalfabet voorgedaan, zo kunnen de kinderen het ABC oefenen. We hebben een oefening
gemaakt over naamgebaren waarin wordt uitgelegd wat het is en we helpen de kinderen op weg om zelf met vriendjes een naamgebaar
te bedenken, we verwijzen naar websites. Doel is dat de kinderen het handalfabet kunnen gebruiken om hun eigen naam te vingerspellen.
Vraagwoorden - Gebaren oefen - Quiz - Puzzel
8 vraagwoorden waaronder ‘wat’ etc, worden voorgedaan in rustig tempo. Hierna volgt een korte quiz. Herken jij het gebaar? Daarna gaan
ze puzzelen met de vraagwoorden op een foto; welk gebaar herken jij op de foto? Doel is dat de kinderen meer gebaren leren waarmee je
straks zinnen en gesprekjes kan gebaren.
Gesprekjes voeren!
De kinderen hebben nu al veel gebaren geleerd en die kun je gaan combineren naar zinnen waarmee je een kort gesprekje kan voeren met
elkaar. Het vraagwoord staat al vooraan en de kinderen maken de zin af. Daarna vertalen ze de zin naar gebarentaal. Hierdoor leren ze dat
de gebarentaal een andere grammatica heeft dan de geschreven en gesproken Nederlandse taal. Deze zinnen kun je zo moeilijk en makkelijk maken als je zelf wil. Doel is dat kinderen zinnen kunnen gebaren en weten dat de grammatica van NGT anders is dan van Nederlands.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze,
hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
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Maanden en dagen van de week - Puzzelen maar!
Gebaren leren kan op allerlei manieren en hier hebben we de gebaren beschreven en afgebeeld met een tekening. Het verhaaltje naast
het gebaar vertelt ons hoe we het gebaar moeten maken. Lukt het de kinderen na al het oefenen om ook op deze wijze gebaren te leren?
Het is even puzzelen maar het lukt vast! We laten kinderen meedenken en dingen opzoeken. We motiveren gratis apps te gebruiken en
websites, deze staan achterin het werkboekje. Deze oefening is geschreven voor de oudere kinderen maar de jongere kinderen kunnen dit
klassikaal. Doel is dat de kinderen op verschillende manieren een gebaar zelfstandig kunnen opzoeken en zichzelf aan leren.
Websitetips van Onno en uitleg stichting Groots Gebaar
Doel is dat de kinderen zo veel mogelijk sites leren kennen!

MET ONLINE LEEROMGEVING

Met e-learning erbij zodat je op tablet of smartbord gebaren kan oefenen en daar een quiz mee kan doen. Zelfstandig of met je hele klas
samen. De e-learning blijft bereikbaar! Je kan deze zo vaak doen als je maar wil!

STICHTING GROOTS GEBAAR

Per verkocht boek gaat er 25 cent direct naar Stichting Groots Gebaar. Deze stichting wil gebarentaal voor iedereen toegankelijk maken.

IMPRESSIE

Op de volgende pagina vindt u een indruk van het werkboek. Het boek zal in full-colour worden gedrukt.
Om (meer) boeken te bestellen gaat u naar www.gebarentaalinelkklaslokaal.nl.
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Gebarentaal is een echte taal. Een hele mooie 3D-taal.
Ieder kind zou het moeten leren. Gebarentaal is niet alleen
handig als je niet kunt horen: je kunt ermee onder water
praten, door ramen heen, en over langere afstand zonder
te hoeven schreeuwen. En ook als het heel lawaaierig is,
kun je elkaar verstaan. Ik wens je heel veel succes!
prof. dr. Onno Crasborn
Hoogleraar Nederlandse Gebarentaal

Surf voor de e-learning bij dit boek
of om boeken (bij) te bestellen naar
www.gebarentaalinelkklaslokaal.nl

Per verkocht boek gaat er 25 cent direct naar Stichting Groots Gebaar.
Deze stichting wil gebarentaal voor iedereen toegankelijk maken.

STICHTING BEVORDERING GEBARENTAAL

lettertype: Bebas Neue + Futura medium condensed
kleuren: pms 1797 + 2758

