Week 11 mei en week 18 mei
De nieuwe fiets van Jules :
Jules heeft een nieuwe fiets gekregen. Hij mag op het voetpad fietsen van mama. Ze leert Jules
uitkijken. Niet te snel, stop, kijk uit ! Tot mama zelf tegen een boom aanloopt…
Kijk maar naar dit grappig filmpje : https://youtu.be/dPyGb_2s_0M

Nadien kun je bij de verhaalplaten volgende vragen stellen:
Verhaalplaat 1:
-

Wat heeft Jules vast ?
Welke kleur heeft de fiets?
Is Jules trots ? Hoe zie je dat ?

Verhaalplaat 2:
-

Wat doet Jules nu ?
Wie loopt er achter Jules ?
Wat draagt Jules op zijn hoofd ?
Waar fietst Jules ?
Waarom mag hij nog niet alleen fietsen
?

Verhaalplaat 3:
-

Jules fietst niet, waar loopt hij ?
Welke kleur hebben de strepen?
Is Jules alleen ? Wie loopt er mee over
het zebrapad ?

Verhaalplaat 4:
-

Welk voertuig zie je hier ?
Welke kleur heeft de auto ?
Waarom zegt mama ‘ Pas op !’ ?

Verhaalplaat 5:
-

Wie komt Jules hier tegen ?
Waar wandelt de mevrouw ?
Waarom roept mama ‘ Pas op !’ ?
Waarom moet Jules uitkijken ?

Verhaalplaat 6:
-

Wat houdt mama vast ?
Mama kijkt verbaasd. Waarom ?
Waarom houdt mama haar neus vast ?
Waarom moeten ze beiden lachen ?

Versier je fiets :
We knutselen een vlag om aan je fietsstuur te hangen.
1. Kleur de prent van Jules en zijn fiets.
2. Laat je mama of papa een vlag op een A4-papier tekenen en uitknippen. Die kan jij dan
versieren. Je kan kiezen hoe je dat gaat doen : kleuren, knippen, scheuren en kleven,
stempelen, schilderen…
3. Knip de prent van Jules uit en kleef deze op je vlag.
4. Voor mama of papa: maak een touwtje vast aan het vlag en bevestig dit aan het fietsstuur
van je kleuter.

Op de fiets:
Hoeveel personen tel je op de eerste fiets ? Kleur evenveel bolletjes naast de fiets of plak evenveel
stickers op de bolletjes. Doe hetzelfde voor de andere fietsers.
Zet een kring om de fiets met de meeste personen.

Kleurplaat verkeerslicht / spel:
Deze mama brengt haar kindjes naar school. Ze moet even wachten aan het verkeerslicht. Geef jij het
verkeerslicht de juiste kleuren en weet jij ook wat je moet doen als het licht op rood springt ? En bij
het groene licht ? En bij het oranje licht ?
Spel voor in de wagen: Wanneer je in de auto zit, kun je je kleuter mee laten kijken of het licht rood
of groen is. Bij rood zegt je kleuter ‘ stop’, bij groen ‘ start’.

Ik ben voorzichtig !
Kijk goed naar de foto’s. Wat gebeurt er ?
De kleuters vertellen hun eigen belevenissen.
-

Maak hen attent op het zebrapad : daar steken we de straat over. Welke kleur hebben de
strepen?
Vertel je kleuter waar de voetgangers lopen, waar de fietsers fietsen en waar de auto’s
rijden. En vertel vooral dat hij / zij niet alleen de straat op mag !

Op weg :
1. Neem een ( groot ) wit blad en schilder het helemaal grijs . Je kan het ook kleuren met een
grijs( kleur)potlood of wascokrijtje.
2. Knip daarna witte stroken papier. Als dit nog niet lukt, zal mama of papa dit vast voor jou
doen.
3. Kleef de stroken op : van boven naar beneden en laat telkens een stukje grijs er tussen.
Zo, het zebrapad is klaar !
4. Zoek daarna samen met mama of papa in tijdschriften afbeeldingen van auto’s, fietsers of
personen . Knip ze uit en kleef ze op de juiste plaats : horen ze op de rijweg of op het
zebrapad ?

Puzzel vrachtwagen:
Vraag aan mama of papa om de puzzelstukken uit te knippen. Probeer dan de puzzelstukjes op de
juiste plaats te leggen. Alles gelukt ? Dan mag je de puzzelstukken vast kleven .

Leuke spelletjes voor binnen en buiten:
Speel met je auto’s in de zandbak: snel rijden, traag rijden, niet botsen, …
Misschien kan je ook water bij het zand voegen: Zie je de sporen die de auto’s in het zand maken?

Maak met stroken papier of karton een parcours en laat je auto’s rijden op de autoweg.

Gezond verkeerslicht :
Maak samen een ‘ lekker verkeerslicht’
Wat heb je nodig ? Kerstomaten, wortels en komkommer
Brood of beschuiten
1. Was de groenten en snijd in schijfjes
2. Sorteer per soort in 3 kommetjes
3. Neem een sneetje brood of beschuit en leg de groenten op de juiste plaats.
4. En dan : Smakelijk eten !

Week van 4 mei
Versje: Zondag 10 mei vieren we Moederdag! Daarom maken we onze mama extra blij met een leuk
versje. Maar eerst moeten we dit nog inoefenen: luister en doe maar mee!

( Luister en oefen mee met het bijgevoegde bestand )

Lieve mama, goeiedag
Weet jij nu waarom ik lach?
’t Is vandaag je feest ja, ja
Daarom zeg ik:
Hiep hiep hiep
Hoera!

Wie is mijn mama?:
Bekijk eerst alle foto’s. Wie en wat staat er allemaal op?
Kijk dan goed naar de baby op de eerste foto. Welke mama uit de kolom ernaast hoort erbij? Duid ze
aan. Doe hetzelfde voor de ander foto’s.
Lukt het om telkens de juiste combinatie te maken? Indien nodig kan je enkele gerichte kijktips
geven: zijn alle kinderen nog baby’s? Wie zou er het flesje pap nodig hebben? Is er ook een
mamadier bij? En een babydier?

Vormen herkennen: Kijk naar de verschilende vormen. Vind je de hartjes terug? Kleur deze dan rood.
En herken je ook het vierkant, de cirkel en de ster? Wijs deze aan. Voor wie nog graag verder werkt:
kleur de cirkels blauw, de sterren geel en de vierkanten groen.

Mandala: Welk is jouw lievelingskleur? En weet jij ook welke kleur jouw mama graag ziet? Kleur dan
deze hartjesmandala met jullie lievelingskleuren.

Knutselwerkje voor mama:
We gaan een cadeautje voor mama maken: een gezelschapsspel! Maar hiervoor heb je wel wat hulp
van papa of mama nodig.
Wat heb je nodig:
- Een stuk karton of stevig papier (A4- formaat)
- De vier opdrachtprentjes
- Lijm, stift, schaar, kleurpotloden
- Dobbelsteen of ander klein voorwerp ( speelgoedje/ knoop/ propje papier … )
Aan de slag:
1. Voor papa of mama: teken op een stuk karton een speelbord ( verdeel het blad in 4 vakken)
2. Voor de kleuter: Geef elk vak een andere kleur.
3. Knip de 4 opdrachtprenten uit ( als dit nog niet lukt, zal papa of mama je wel helpen)
4. Kleef elk prentje in een vak.
5. Ziezo: Het spelbord is klaar. Als je wil kan je het nog inpakken en verstoppen.
Op zondag kan mama dit cadeautje openmaken en kunnen jullie het spelletje gezellig samen
spelen!
Spelregels:
Om de beurt mag iemand met de dobbelsteen ( of ander klein voorwerp) gooien. Het gaat hierbij niet
om het aantal ogen, maar om het opdrachtvak waarin de dobbelsteen terecht komt. Je kleuter mag
kiezen met wie hij/zij de opdracht uitvoert (mama, papa, …). Daarna is de volgende speler aan de
beurt.
Opdrachten:
Puzzelstuk  Maak samen een puzzel.
Kam  Geef een ander kapsel/ kam de haren van …
Dansend kindje  Zing en/ of dans samen.
Verstopt konijn  Verstop jezelf ( of een voorwerp) in de kamer, de andere persoon gaat op zoek.

Veel speelplezier!

Afbeeldingen speelbord:

Week van 27 april
Bloemenpuzzel: de ronde puzzelstukjes worden eerst uitgeknipt, daarna op de juiste plaats gelegd
en eventueel opgekleefd.

Laat het gras maar groeien: 1. Kleur de gieter en knip deze uit ( vraag hulp als dit nog niet lukt )
2. Kleef de gieter bovenaan een ( groot ) papier
3. Teken onderaan het papier heel veel gras of scheur/ knip en kleef
het gras. Weke kleur heb je hiervoor nodig ?
4. Teken daarna de waterstralen die uit de gaatjes van de gieter komen
5. Ben je nog niet te moe of wil je graag nog verder werken? Stempel
dan met je vinger(verf ) mooi gekleurde bloemen in het gras.

Handjes wassen: 1. Knip de prent uit ( als dit nog niet lukt, doen papa of mama dit wel voor jou )
2. Kleef het uitgeknipte prentje in het midden van een ( groot ) papier
3. Stempel dan met een wc-rolletje en verf heel veel schuim: Wat wast dit kindje
zijn/haar handjes goed!
4. Luister ondertussen naar het liedje: handjes wassen en zing / doe maar mee.

https://www.youtube.com/watch?v=EcWOBLHYCBQ

Vertelprent: Jules in de tuin
Kleuters vertellen hun eerste indrukken. Als er te weinig verteld wordt, kun je het volgende vragen:
- Waar zit Jules? Wie is er bij Jules?
- Is het mooi weer? Hoe weet je dat?
- Wie zie je nog meer op de prent?
- Zit de buurman ook in het gras? Wat gaat hij doen?
- Waarvoor dient de gieter?
- Zijn er veel plantjes?
- Wat zit er op Jules zijn vinger?
- Welke diertjes zie je nog meer?
- Waar zitten ze?
- Tel de diertjes die je ziet.
- Welke kleuren heeft het lieveheersbeestje op de vinger van Jules?
- Waar vliegt het vogeltje naar toe? Waarom? Wie zit er in het nest?
- Hoe ziet de slak eruit? Wat heeft ze op haar rug?

Zoekprent: Jules heeft zich verstopt in onze klas. Kan jij hem terugvinden? Let goed op: op sommige
foto’s staat ook kleine Jules. En op één foto kan je ook het knuffelhondje van Jules vinden. Veel
zoekplezier!

Week van 20 april
1. VERBIND DE MAMADIEREN MET HUN KLEINTJES

2. STEMPELEN BLOEMEN

3. KNIPPEN EN KLEVEN

4. DOE DE BEWEGINGEN MET DE BALLON NA

5. BEWEGEN OP MUZIEK: DE BLOEMENDANS
(en als je wil mag je er een leuk filmpje van maken )

https://www.youtube.com/watch?v=08HEyYZ8QAM

