Thema 9: Het Zeilschip

Schrijftekenen
We gebruiken het kopieerblad met 16 hokjes en kunnen het eventueel vergroten tot A3. De
kinderen kunnen ook zelf het blad vouwen. Dit is een uitstekende vingeroefening die echter meer
tijd kost. Trek de vouwlijnen over en zet het papier vast met schilderstape.

Het tekenen van het zeilschip
We tekenen ieder onderdeel van het schip twee keer over elkaar.

Het schip: spreek uit: hier is mijn schip

Drie masten: spreek uit:1 – 2 – 3

Grootzeil en fok: spreek uit: 1 – 2 – 3

Dwarsbalken (Ra): tel tot 6

Touwen en katrollen spreek uit: stippe stippe rond rond

Zeilen hijsen
We hijsen de zeilen eerst zonder muziek en onder begeleiding van de stem terwijl we de vingers
vanaf de mast naar beneden onderlangs de katrol en schuin naar boven over het touw laten glijden. Doe dit over alle zeilen en herhaal dit zo vaak als je wilt.
Spreek telkens uit neer-op, neer-op.

Muziek
We zetten de muziek nu aan en pakken het krijtje. We hijsen de zeilen door het krijtje met een
soepele ronding direct onderlangs de katrol te laten glijden of eventueel eerst 2 of 3 keer rond de
katrol te laten gaan en daarna pas schuin naar boven langs het touw.
De meeste kinderen maken hoeken. Dat is normaal, maar doe de zeilschipverbinding voor op het
digibord (zie volgende blz), zodat ze het verband gaan zien.
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Doel van de bewegingen en het schrijftekenen
De zeilschipverbinding
Het doel van de zeilschipverbinding is het oefenen van een neerwaartse rechte lijn direct gevolgd
door een ronding. De verbindingshoek wordt dus afgerond, waardoor het handschrift beter kan
‘rollen’!
Deze afgeronde hoek langs de katrol helpt ons bij het maken van een soepele verbinding met de
volgende letter. De zeilschipverbinding komt vaak voor, namelijk bij 12 letters

lage zeilen

hoge zeilen

lage zeilen

schuin zeil

De leerkracht schrijft de letters in eigen methodeschrift op het digibord met enige ruimte tussen
de letters en geeft met een andere kleur de zeilschipverbinding aan, dus telkens aan het einde van
de letters:
teken de katrollen in de verbinding

» Psychomotorische symboliek «
In dit thema gaat het om het aanvoelen van je eigen zwaai en draai in een afgeronde hoek en dat
is niet gemakkelijk maar zeker nuttig!
Zijn de letters en verbindingen onregelmatig, vertonen ze nukkige en onverwachtse uitschieters,
dan is er sprake van een zwakke motoriek, vaak in combinatie met een gebrekkige concentratie
en wisselende stemmingen. Het kind kan dan snel vermoeid raken en weinig geïnteresseerd zijn in
de dagelijkse schoolactiviteiten.
Niet alleen bij het schrijven maar ook in het leerproces en de werkhouding is vertrouwen in jezelf
de kern voor goed functioneren.
Een woord kunnen we vergelijken met een groepje mensen. Is de ruimteverdeling binnen een
woord of van de woorden binnen een zin niet harmonisch, dan kunnen er moeilijkheden zijn met
de communicatie. Wisseling van hoofdletters binnenin een woord: gebrekkige motoriek.
De grafologie ziet het schrijfproduct in zijn totaliteit en let daarbij zowel op de microverdeling in
de letter zelf en in het woord, als op de macroverdeling van woorden en regels.

