Bloon variaties
Als leerlingen al een tijd met Bloon werken op de traditionele manier, vermindert bij sommige
leerlingen de motivatie.
Onderstaande variaties kunnen een of meerdere keren per week worden ingezet. De
variaties kunnen op losse kaartjes worden geschreven en gelamineerd. Leerlingen kunnen
dan indien van toepassing zelf een kaartje kiezen.
Het werken in duo’s stimuleert de samenwerking tussen leerlingen en biedt mogelijkheden
om heterogeen te werken. Leerlingen kunnen elkaar versterken.
Indien nieuwe woorden gemaakt worden is het raadzaam de leerlingen te stimuleren om
zelfcontrole toe te passen door bijvoorbeeld een woordenboek te gebruiken, of door in Word
op de computer te werken met gebruik van de spellingcontrole.
1. Raad mijn Bloon woord
 ga naast elkaar zitten.
 kies ieder een Bloon woord van jezelf
 lees het zachtjes voor jezelf
 schrijf het met losse letters met je vinger op de tafel
 laat je buurman raden welk woord je schrijft
 kijk zelf na
2. Bloon woordraadsel
 kies een Bloon woord
 bedenk een raadseltje of een zinnetje met dit woord
 laat een ander kind raden en opschrijven welk woord jij bedoelt
(voorbeeld: ze werken op een schip: matrozen.)
 kijk zelf na
3. Bloon kruisdictee
 kies een Bloon woord uit van jezelf
 zeg dit woord tegen een ander kind
 die schrijft het woord op
 nu kiest hij/zij een Bloon woord uit van zichzelf
 jij schrijft dat woord op en kijkt meteen na
 ga zo door tot ieder 8 woorden heeft gedaan
 wie heeft de meeste goed?
4. Bloon woordpuzzel
 kies een Bloon woord uit van een ander kind
 schrijf de eerste letter van dit woord op een blaadje
 geef het blaadje aan het andere kind
 die probeert te raden welk woord er moet komen te staan
 als hij het weet mag hij het woord opschrijven
 elke letter die goed is levert een punt op
 als hij het niet weet schrijf je de tweede letter op
 geef het blaadje terug
 ga zo door tot het woord geraden is en tel de punten op
 nu kiest het andere kind een Bloon woord uit en begint het spel opnieuw
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5. Bloon rijmwoord
 kies een Bloon woord
 lees het zachtjes voor jezelf
 schrijf het op een blaadje
 bedenk een rijmwoord en schrijf het erachter
 dit kun je ook samen met iemand doen
6. Bloon galgje
 speel galgje met iemand
 je kiest de woorden alleen uit de ander zijn Bloon woorden
7. Bloon mix
 kies een Bloon woord van jezelf
 schrijf het op een blaadje
 maak nu met de letters van het woord nieuwe woorden
 je kunt dit samen spelen en de punten tellen
 wie heeft de meeste woorden gemaakt?
8. Bloon alfabet
 lees je Bloon woorden zachtjes voor jezelf
 kijk goed naar de eerste letter
 zet de woorden op alfabetische volgorde
 als twee woorden met dezelfde letter beginnen kijk je naar de tweede letter
9. Bloon zinnen
 kies twee Bloon woorden van jezelf
 maak hiermee een zin van minsten 5 woorden
 kun je dit ook met drie Bloon woorden
 of met vier?
10. Bloon tekening
 kies een Bloon woord van een ander kind
 probeer het woord te tekenen
 het andere kind schrijft het woord op
 laat hem het woord nakijken
 nu mag het andere kind hetzelfde met een Bloon woord van jou doen
Bron: Onbekend

! Let wel: Bloon zorgt voor een visuele inprenting van woorden en is in principe ontwikkeld
voor leerlingen die niet regelgevoelig zijn.
Als leerkracht is het belangrijk de spellingregel van de woorden steeds weer te benadrukken
voorafgaand aan of tijdens het werken met Bloon
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