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Op 13 september wordt wereldwijd de geboortedag van Roald
Dahl gevierd en start de Roald Dahl-week. Dit jaar is extra
bijzonder, want Roald Dahl zou op 13 september honderd jaar
geworden zijn. Tijdens deze feestelijke week kunnen leerlingen
de schrijver en zijn verhalen nog beter leren kennen met het
Roald Dahl-lespakket. In het werkboekje, de bijbehorende
lesbrief en in deze digitale les staat zijn boek De GVR centraal,
dat dit jaar is verfilmd door Steven Spielberg.

In deze handleiding leest u
meer over de digitale les die
u klassikaal kunt behandelen
via het digibord. Leerlingen
kunnen de les ook in twee- of
drietallen achter de computer
of via een tablet doorlopen.

Deze digitale lesbrief hoort bij de digitale les over Roald Dahl die Young Crowds produceerde in opdracht van uitgeverij De Fontein.
Reacties zijn welkom op roalddahl@youngcrowds.nl. © Copyright illustraties Quentin Blake.
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INHOUD DIGITALE LES
De digitale les bestaat uit de volgende drie
onderdelen:

Het wonderbaarlijke leven
van Roald Dahl
In twee filmfragmenten vertelt de schrijver
hoe hij het liefst te werk gaat en hij laat het
huisje zien waar hij zijn boeken schreef. Na
elke video volgt een tweetal vragen over wat
er te zien was.
De gesloten vragen kunnen leerlingen
beantwoorden door ‘goed’ of ‘fout’ aan te
klikken. Als leerlingen niet in een keer het
goede antwoord kiezen, kunnen zij het nog
een keer proberen.
Als kinderen graag meer willen weten over
het leven van de schrijver, kunnen zij na het
tweede filmfragment een kijkje nemen op de
tijdlijn over het leven van Roald Dahl.
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De grote Roald Dahl-quiz
De hoofdrollen in deze quiz zijn weggelegd
voor vier personages uit bekende boeken
van Roald Dahl, namelijk Sofie uit De GVR,
meneer en mevrouw Griezel uit De Griezels,
Sjakie Stevens uit Sjakie en de chocoladefabriek
en Meneer Vos uit De fantastische Meneer
Vos. Door de verschillende vragen te beantwoorden, leren kinderen de verschillende
personages kennen en worden de verhalen
uit deze beroemde boeken geïntroduceerd.
Na een korte inleiding van het personage
en het verhaal, wordt een drietal gesloten
vragen gesteld. Als leerlingen niet in een keer
het goede antwoord kiezen, kunnen zij het
nog een keer proberen.
De laatste vraag is steeds een open vraag.
Deze kunt u klassikaal bespreken, maar de
leerlingen kunnen de vraag ook met elkaar
proberen te beantwoorden.
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Meer weten over Roald Dahl
en zijn boeken?
Via dit onderdeel kunnen leerlingen meer
lezen over de schrijver Roald Dahl.
De kopjes verwijzen naar de website
www.roalddahl-boeken.nl, met daarop een
tijdlijn over zijn leven, een overzicht van de
personages uit zijn boeken en een overzicht
van al zijn boeken.

Een scherm vooruit of terug
Als u op een onderdeel van de les klikt, kunt
u daarna via de papieren vliegtuigjes links
en rechts boven in het scherm vooruit- of
teruggaan in de les.

Of u klikt op ‘Menu’ als u wilt terugkeren
naar het beginscherm.

Colofon
Deze digitale les over Roald Dahl en de bijbehorende
handleiding zijn geproduceerd door Young Crowds in
opdracht van Uitgeverij De Fontein.
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