Denksleutel selectie Talent3XL: Thema: SINTERKLAAS
5xW+H
Schema

Maak vragen met: Wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe over Sinterklaas
om dit onderwerp breed te verkennen
Maak een mindmap over alles wat je al weet over Sinterklaas

Alfabet

Maak een alfabetische lijst van namen van Pieten.

Wat.. als…

Wat zou er gebeuren als het elke dag voortaan Sinterklaas was?

Verbetering

Bedenk zoveel mogelijk verbeteringen voor het Sinterklaasfeest op school

Variaties

Bedenk zoveel mogelijk andere manieren of mogelijkheden om ook kinderen in arme
landen cadeautjes te kunnen geven.
Wanneer zou het kunnen dat bijv. het paard van Sinterklaas roze zou zijn?

Dat is gek
Zintuigen
Informatie
Indelen
Vergelijken
Tijdlijn
Cyclus
Onderzoeksvraag
Voorspelling
Je maatje
Doel
Stappenplan

Wat zie je, wat hoor je, wat voel je, wat ruik je, wat proef je als je pepernoten proeft die
gestrooid zijn door Piet.
Wat weten we allemaal al over Sinterklaas en wat zouden we nog graag willen weten?
Waar of bij wie kunnen we dan terecht?
Pak een Sinterklaasboek van bijv. Intertoys. Knip daaruit plaatjes van cadeautjes. Maak
rijtjes van cadeautjes die bij elkaar horen. Welk woord hoort boven het rijtje?
Vergelijk Sinterklaas en de Kerstman. Wat zijn de verschillen? Wat zijn de
overeenkomsten?
Maak een kalender van nu tot 5 december. Wat gaat er allemaal gebeuren?
Welke feesten zijn er elk jaar in december? Kun je je ook van andere maanden de feesten
vinden die elk jaar terug komen?
Bijv. : Wat is de handigste manier om over een dak te lopen? Vervolgvraag: wat Is hierbij
verschil tussen mensen en dieren?
Voor je begint met je onderzoek: wat denk je, wat zal er gebeuren, wat zul je zien of wat
zul je vinden?
Bij je opdracht: Wie is je maatje? Wie vult jou het beste aan? Wie vul jij het beste aan?
Wat is de beste taakverdeling?
Bij de opdracht: Wat moet er op het eind klaar zijn? Wat moet gelukt zijn?

Feiten, conclusies

Bij de opdracht: Welke stappen ga je achter elkaar zetten? Hoe zorg je dat je op tijd klaar
bent?
In december komt Sinterklaas en ook de Kerstman. Wat zijn daarvan de voor- en
nadelen?
Wat zou er gebeuren als alle cadeautjes nat worden tijdens een storm op zee? Is dat voor
alle cadeautjes hetzelfde?
Alle kinderen vinden Sinterklaas een leuk feest! Klopt dat? Hoe weet je dat dan?

Beste keuze

Wat kun je het beste doen om het cadeautje te krijgen dat je heel graag wil hebben?

Helpende gedachte

Waarvan word jij wel eens bang tijdens de Sinterklaastijd. Wat kun je dan tegen jezelf
zeggen om die schrik weg te krijgen?
Wat mag je nooit aan Sinterklaas vragen? Kun je bedenken waarom dat soms toch juist
wel mag?
De volgende vraag helpt mij zelf erg goed: ……………………

Voordeel, nadeel
Reactie, gevolgen

Omkering
Eigen sleutel
Je boodschap
Reflectie

Je gaat vertellen hoe de opdracht ging. Wat wil je duidelijk maken? Aan wie wil je dat
duidelijk maken? Waar moet je dan rekening mee houden: Woorden, stem, houding?
(In portfolio:) Wat heb ik goed aangepakt? Wat kan ik beter anders doen? Denk aan: TOP:
Waar ben je Trots op, wat heb je Ontdekt, waar heb je Plezier aan beleefd?
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