
Draai een
Sint-verhaal



Bedankt voor het aanschaffen
van deze download

gemaakt en bedacht door

* voor eigen gebruik * verkopen/ delen met anderen
* op social media reclame maken * zeggen dat het jouw werk is
* ons vermelden in je post * de bestanden zelf op social 

media zetten

onze 
bronnen



Draai een
Sint-verhaal

Doel: 
Schrijven van een verhaal met een gegeven aantal onderdelen

Nodig: 
IKEA-rad of spinner
Uitleg voor de leerlingen (blz. 4)
Rondje met de kleuren (blz. 5)
Kaart met de onderdelen per kleur (blz. 7)

Hoe te gebruiken:
Bevestig het rondje op het IKEA-rad of gebruik een spinner met een pijltje.

Uitleg voor de leerlingen:

Draai 4 keer voor 4 verschillende onderdelen die in het verhaal horen.
Kijk bij het kaartje met de goede kleur en kies er steeds eentje uit.

Schrijf je verhaal met daarin de gedraaide onderdelen. 
Schrijf je verhaal netjes op een groot vel. 

Versier je verhaal door mooie sierlijke letters  
(zoals bij handletteren) 

te gebruiken en tekeningen toe te voegen.

Succes
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Wie?

De burgemeester
De politie
Ozosnel

Pakjespiet
Muziekpiet

De schuimpjes dief

Wat?

De mijter
De tabberd

De ring van Sint
De staf

Het grote Boek
De verlanglijstjes

Waar?

Aan boord van de pakjesboot
In de schoorsteen
Bij de bushalte

In Spanje
In de kombuis

In het grote pietenhuis

Waarmee?

De deegroller
De badeend
De baret

De chocoladekikkers
De pepernoten
De sportschoen

Wanneer?

Op pakjesavond
Tijdens de intocht
Op 6 december

Onderweg naar Nederland
In de nacht

Tijdens de ode van Pietje verliefd

Probleem?

Gat in de zak
Het grote Boek is vermist
Paniekpiet is in paniek
Te veel wortels gegeten

Te weinig chocoladeletters
Over boord gevallen




