
  Otman – Stap 4 - Baba 

Mooie letters schrijven, kan jij dat ook? 

** Bekijk met de kinderen verschillende soorten schrift. Ze kunnen de letters natekenen, 

schilderen, krassen, liefst in een betekenisvolle context. Bijvoorbeeld de naam van mama 

of papa (of... betekenisvolle volwassene) mooi schrijven op een tekening die ze aan hun 

ouders schrijven (link met vorige vertelplaten), hun eigen naam, enzovoort. 

Ga op zoek naar/ verzamel sierlijke teksten in de school/klas of  vraag aan de ouders 

of ze er eentje mee kunnen geven. Bij de geboorte van een baby gebeurt het soms dat men 

de naam met mooie letters naait. Er zijn ook mooie houten letters te koop. Sierlijke letters 

vind je ook op menukaarten, geboortekaartjes, trouwkaarten, oorkondes, diploma’s, 

certificaten, uitnodigingen, wenskaarten , in fotoalbums en in logo’s. 

** Bied letters aan uit een kalligrafie alfabet. Laat de kinderen de letters van hun eigen 

naam uitzoeken tussen de letters. Laat hen die letters overschrijven.  

** Bij de foto’s vind je een voorbeeld van een gebedsspreuk in Arabische kalligrafie. 

Op de achtergrond zie je Arabische motieven. Deze gebedsspreuken en motieven vind je ook 

in een moskee terug. Laat de kinderen deze gebed spreuk bijvoorbeeld overtekenen op een 

lichtbak. Arabisch sierschrift kan je downloaden op volgende site: http://www.schriften-

lernen.de/Schrift/Arab/Kalligrafie07.htm (geraadpleegd op 28 feb. 12) 

** In de bijlagen vind je voorbeelden van moderne schilder kalligrafie die zich op 

gebedsspreuken hebben geïnspireerd. Gebruik deze afbeeldingen als inspiratie voor een 

beeldactiviteit. 

* “Baba en ummi”, zegt Otman . Hoe noem jij je papa/mama? Vraag aan de kinderen 

hoe zij hun vader/moeder noemen. Laat ze deze namen schrijven in kalligrafie/met stempels, 

op woordkaarten. Deze woordkaarten kunnen dan bijvoorbeeld naast de familiefoto’s 

hangen/kleven. 

* Organiseer een bezoek aan een tentoonstelling, of organiseer zelf een kleine 

tentoonstelling met je klas aan de hand van allerlei beeldende werkjes die de kinderen 

gemaakt hebben in de loop van de week. Laat de kinderen woordkaarten maken met de naam 

(***of uitleg) van hun werkjes. Laat ze een naam verzinnen voor de tentoonstelling (met 

kalligrafieletters). Hang hem boven de tentoonstelling.  Nodig ouders uit om te komen 

kijken. Laat de kinderen zelf een uitnodiging maken, eventueel met kalligrafieletters. 
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