Week 11 mei en 18 mei

Thema: Verkeer 11 mei tot en met 20 mei 2020
Taal
1. Versje
Dit versje kan je opzeggen en uitbeelden om het thema in te leiden.

2. Praatplaat
Gebruik de prent op de volgende bladzijde om een gesprekje over verkeer te houden. Laat je
kleuters eerst spontaan vertellen wat ze allemaal zien. Stimuleer je kleuters om te vertellen in
zinnen.
Vb: linksboven staat een rode fiets. Je kleuter zegt misschien enkel ‘fiets’. Vraag dan ‘Waar staat
de fiets’. Dit stimuleert de kleuter om te antwoorden ‘De rode fiets staat in het fietsenrek’.
Nadien kan je gerichte zoekopdrachten geven om de prent in detail te bekijken en gesprek uit te
lokken.
Mogelijke zoekopdrachten/vragen:
Waar staat de rode fiets?
Hoeveel mensen komen uit de metro?
Wat doet de bus? (De bus stopt bij de bushalte. De bus stopt voor het stoplicht.)
Hoeveel mensen wachten op de bus? (Er zitten 2 mensen in het bushokje)
Waar moet je wachten op de bus? (Aan de bushalte)
Waarom moet de blauwe auto stoppen? (Omdat het stoplicht rood is, omdat er 2 mensen
oversteken)
Zie je een taxi? Waarom stopt de taxi?
Er staan twee kinderen bij het stoplicht. Waarom moeten ze wachten?
Waar is de jongen met het skatebord?
Zie je een gevaarlijke situatie? Waarom is dat gevaarlijk? (jongen met bal op straat)
Hoeveel stoplichten zie je?
Hoeveel auto’s zie je op straat?
Zijn er veel of weinig mensen op straat?
Wat doen de kinderen op de stoep?
Wat kan je vertellen over het huis rechts op de plaat?
Wat zie je in de straat rechtsboven op de plaat?
Wat zie je bij de groenstrook linksonder?

Knutselen
1. Maak een zebrapad.
Nodig: wit papier, zwart papier, schaar en lijm.

-

Knip stroken van wit papier (je kan lijnen tekenen of vrij stroken laten knippen)
Kleef deze stroken op een zwart papier. Zorg ervoor dat er tussen elke strook een beetje plaats is
(effect zebrapad).
Zoek nadien in een tijdschrift, krant, … een mannetje/kindje/oma/….
Knip dit mannetje uit en kleef hem op het zebrapad.
Zoek ook een auto (of teken een auto) en laat de auto op de baan rijden.
Het mannetje steekt nu veilig de straat over en de auto stopt aan het zebrapad.

2. Maak een auto van kosteloos materiaal
Nodig: lege doosjes, flesjes, keukenrol, schaar, lijm, plakband, touw,…

-

-

Laat je kleuter eens goed naar je eigen auto kijken. Bespreek hoe een auto eruit ziet. Welke
onderdelen zijn er? (wielen, stuur, lichten, ramen, deuren, koffer, autoframe, motorkap,…)
Zoek enkele kosteloze materialen die je kan gebruiken om een auto te knutselen. Moedig je kleuter
aan om gericht te zoeken:
 Wat zou je kunnen gebruiken voor de wielen? ( iets rond, vb: wc-rol, kurkenstop, flessendop,…)
 Waarvan zouden we het ‘lijf’ van de auto kunnen maken? (iets groter , vb: kartonnen doosje, lege
fles, eierdoos,..)
 Hoe gaan we de auto afwerken? (Met kleine materialen voor stuur, lichten, deurklink,… vb:
zilverpapier, gekleurd papier, pompon,…)
Bedenk hoe je alles gaat vastmaken aan elkaar. Met lijm/plakband/touw? Wat zou stevig zijn? Wat
niet?

Hieronder enkele foto’s ter inspiratie:

Wereldoriëntatie
1. Ter land, ter zee of in de lucht?
Nodig: Schaar en lijm en potloden

-

Knip onderstaande voertuigen uit.
Kan je alle prentjes benoemen? (zweefvliegtuig, helikopter, zeppelin, auto, bus, vrachtwagen, moto,
zeilboot, stoomboot, roeiboot, cruiseschip, raket)
Leg de voertuigen op de juiste plaats. Gaan ze over land? Over water? Of in de lucht ?
Als je alles mooi gelegd hebt, mag je de voertuigen opkleven.
Wie wenst, mag ze nadien inkleuren.

2. Racebanen
Zijn jullie klaar om te racen? Maak een ramp voor je speelgoedauto’s en ervaar zo welke invloed de
ondergrond (wrijving) en het hellingspercentage hebben op het racetempo van de auto’s.
Nodig: houten planken of karton om de ramp mee te maken, materialen met verschillende
texturen (vb: handdoek, schuurpapier, rubbermatjes, stukje tapijt, bubbelfolie, gladde folie,…),
plakband, enkele boeken en eventueel een stopwatch en meetlint.
1. Hellingspercentage
Maak een toren met boeken, leg er een plank of stuk karton op en je eerste racebaan is klaar.
Laat er een auto afrollen.
Maak nu een hogere boekenstapel en maak nog een racebaan. Laat ook hier de auto afrollen.
Welke auto rijd sneller? Hoe zou dit komen?
Maak nog een hogere of lagere racebaan. Wat zou er dan gebeuren als er een auto naar beneden
rijdt? Laat de kleuters voorspellingen maken.
Probeer ook eens met een andere auto. Wat als de auto lichter of zwaarder is? Wat gebeurt er als
de auto korter of langer is? Heeft dit invloed op de snelheid?
2. Wrijving:
Maak nu racebanen met verschillende ondergrond. Wikkel een handdoek rond een stuk
karton/plank, kleef schuurpapier op de plank ,… Houd één racebaan over met de gewone
ondergrond. Laat de kleuters de ondergronden voelen en beschrijven. Laat de kinderen raden
welke textuur de auto zal vertragen of versnellen. Zijn er auto’s die van de ramp vallen?
Experimenteren maar!
Extra:
Wie wil kan met een stopwatch de tijd die auto’s nodig hebben om tot beneden te rijden meten.
Wie wil, kan een meetlint beneden aan de ramp leggen en meten hoever de auto rijdt.

Uitleg voor de ouders:

Jonge kinderen beleven, observeren en zoeken uit hoe dingen werken door te experimenteren.
Bovenstaand experiment daagt de kinderen uit om op ontdekking te gaan. De kleuters leren dat wrijving ontstaat
doordat twee oppervlakken tegen elkaar wrijven. We ervaren dat als we onze handen tegen elkaar wrijven als we het
koud hebben. Wrijving is ook de weerstand die een voorwerp tegenkomt als het beweegt over een ander oppervlak.
De materialen die je vastgemaakt hebt aan de ramp veranderen het oppervlak ervan. De verschillende auto’s die van
de ramp rijden zijn onderhevig aan de wrijving en daardoor zullen de auto’s met verschillende snelheden van de ramp
rijden. De wrijvingskracht zorgt ervoor dat auto’s versnellen (minder wrijving) of vertragen (meer wrijving).

Fijne motoriek
Ook de knipopdrachten stimuleren de fijne motoriek.

1. Autobaan
-

Teken met stift onderstaande lijnen op een groot blad, teken ze met krijt op de stoep of plak ze met
plakband op de grond. Zoek enkele speelgoedauto’s en laat ze precies over de lijnen rijden. Welke
weg vind je de makkelijkste? Welke weg de moeilijkste? Kan je nog andere wegen (vormen van
lijnen) bedenken? Racen maar!

Wiskunde
1. Meten met auto’s
-

Zoek al je speelgoedauto’s bij elkaar. Sorteer ze per kleur en zet ze op een lange rij.
Welke rij is de langste? Welke de kortste? Zijn er 2 rijen even lang? Waarvan zijn er de meeste? En de
minste? Zijn er 2 kleuren die evenveel auto’s tellen?

2. Tellen met auto’s

-

Schrijf op kaartjes de getallen van 0 tot en met 6. Laat de kleuters het juiste aantal auto’s parkeren
onder de kaartjes. Tip: als de kleuters de getallen nog niet kunnen lezen zet dan stippen van 0 tot 6
bij op de kaartjes (zoals op een dobbelsteen).

4. Matrix
Nodig : schaar en lijm.
-Knip alle gekleurde voertuigen uit.
-Leg de voertuigen op de juiste plaats in het rooster. Hou hierbij rekening met het soort voertuig en
met de kleur.

Knip deze kaartjes uit.

Extra
Voor wie heel graag nog wat extra werkt.

1. Voertuigpuzzels
Nodig: schaar en lijm
-

Knip alle vakjes uit en maak de voertuigen weer volledig.

2. Telspel voertuigen

3. Werkboekjes thema ‘Verkeer’
Als je op onderstaande link klikt, kom je op een webpagina waar je werkboekjes over het thema
verkeer kan downloaden en afdrukken. Dit voor kleuters die graag willen werken zoals grote broer of
zus. Sommige opdrachten zullen al lukken, anderen zullen nog te moeilijk zijn. Kies er uit wat je leuk
vindt!
https://www.juf-milou.nl/index.php?g=Groep%201/2&m=Themas&t=Verkeer&o=Werkboekjes

Week van 4 mei

Thema: Moederdag
Muziek
Liedje ‘Lieve mama’ (melodie Broeder Jacob)
Lieve mama, lieve mama.
Moederdag, moederdag.
Een handje en een kusje, een handje en een kusje
en een lach, en een lach.

Dit liedje kan ondersteund worden met gebaren:

Lieve mama = knuffel geven
Moederdag = hartje tonen met je vingers
Een handje en een kusje = zwaaien en een kusje gooien
En een lach = met vingers een lach op je gezicht nadoen

Knutselen
1. Maak een leuk handjesboeket voor Moederdag.
Probeer samen met je papa (als je wil dat het een verrassing is voor mama) een mooi boeket te maken van jullie
handen. In onderstaande link kan je zien hoe je aan de slag moet.
https://www.pinterest.ca/pin/347973508710824915/
Nodig: schaar, potlood, lijm, gekleurd papier en versiering naar eigen keuze.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Teken op gekleurd papier 5 handen (je mag zelf kiezen welke kleuren je graag neemt)
Knip deze handen uit (of laat je mama of papa helpen).
Teken nu een hand en arm op een groter papier . Knip dit vervolgens weer uit.
Maak 5 stroken uit groen papier als steel voor de bloem. (Als je rechte lijnen op het blad tekent, kan je kleuter
dit helemaal zelf knippen)
Kleef nu de stelen voor de bloemen op een groot papier( zoals een waaier). Geef elke steel een bloemenhand.
Gebruik nu de hand met arm om de bloemen vast te nemen.
Om je boeket nog mooier te maken, mag je zelf kiezen hoe je alles versiert. Dit kan met potloden, stiften,
wasco, stickers, glitter,…
Speciaal voor mama: een handenboeket . Veel plezier samen.

2. Inpakpapier voor een Moederdagpakje
Nodig: wc-rolletje, verf en papier
Maak een plooi in een wc-rolletje zodat de vorm van een hartje zichtbaar wordt.
Druk het rolletje in de verf en stempelen maar.

Fijne motoriek
Hieronder vind je 2 verschillende manieren om een hartje te maken met wol. De bovenste
manier is de moeilijkste. De onderste manier is een beetje makkelijker. Jullie mogen zelf
kiezen welk hartje je maakt. Wie wil, kan zich helemaal uitleven en ze allebei maken.

Nodig: papier of dun karton, wol/draad en naald

1. Laat mama of papa allemaal stippen zetten in de vorm van een hartje op een (bij voorkeur iets
dikker) blad papier of dun karton.
2. Prik met een naald gaatjes op de stippen. Maak in het midden een groter gaatje.
3. Vertrek met naald en draad door een klein gaatje. (Dit start je best als ouder)
4. Ga met je draad telkens van een klein gaatje naar het midden. Zorg ervoor dat je telkens het
eerstvolgende gaatje neemt zodat je een mooi hartje krijgt.
Veel succes

Nodig: Karton, schaar en draad/wol.

Knip uit karton de vorm van een hart. Vraag aan mama of papa om het touwtje vast te knopen rond het hartje. Wikkel
er met wol of draad rond zodat je een zacht, maar kleurrijk figuurtje krijgt.

Wiskunde
1. Tellen en verzamelen.
Nodig: dobbelsteen, potlood of stift
Gooi met een dobbelsteen. Tel het aantal ogen. Trek een grote kring rond evenveel hartjes als het aantal ogen. Vb: als
je 3 gooit, trek je een cirkel rond 3 hartjes. Gooi je 6 dan trek je een cirkel rond 6 hartjes. Herhaal dit tot er geen
hartjes meer overblijven.

2. Patroon verder maken met 2 of 3 kleuren

-

vb.:

Maak een mooie ketting voor je mama aan de hand van een patroon.
Teken de eerste twee parels in twee verschillende kleuren. Zet nu het patroon zo verder tot alle
parels gekleurd zijn. (4-jarigen mogen dit proberen met drie verschillende kleuren )
of

Taal
1. Letterherkenning
Vraag ook eens of je kleuter andere woorden kent met de letter ‘M’
Als je kind zelf geen woorden kan bedenken, zeg dan enkele woorden na elkaar en vraag of je het
hoort welk woordje er begint met de letter ‘M’.
Vb: kaas – Melk – boter

Bouwen
Maak een mooie bloem voor mama van je blokken. Laat je inspireren door de foto’s hieronder en bouw ze na of maak
je eigen bloem.

Week van 27 april
Breng mij terug naar mijn mama.

-

Breng elke mama terug naar haar jong. Verbind met één lijn de mama met haar jong.
Daarna mag je alle dieren kleuren.

Knutselopdracht:
Ga op pad en zoek enkele takken in je tuin/het park. Zoek wat restjes gekleurd papier in lentekleuren en
versier de takken met bloesem.

Bouwopdracht:
Zoek een dierenknuffel (lam, kuiken, kalf, big) en bouw met je blokken of lege dozen een hok voor
hem/haar.



Rijmen:
Wat rijmt op ei, mand, klok en haas? Kleur de figuur die rijmt.



Knutsel een kriebeldier van een wc- rolletje. ( eigen fantasie en creatie )
Knip de vleugels uit een gekleurd papier. Als poten kan je verschillende materialen gebruiken: rietjes,
stokjes, pijpenragers (chenilledraad), ijzerdraad, gekleurd papier, … .
Het rolletje zelf kan je schilderen, beplakken met papier of omwikkelen met wol,… .

Enkele voorbeelden :



Tellen:
1. Knip de vakjes uit.
2. Kleef de varkens van veel naar weinig of van weinig naar veel.

Veel knutsel en werkplezier.

Meer ideetjes op www.cade.be

Week van 20 april
Zet een kruisje onder het vakje waar de figuren juist staan: van klein naar groot.

Knip de prenten uit en leg ze in de juiste chronologische volgorde. Wat komt er eerst,… .

Print de prent van het lammetje. Geef
het lammetje lekker zachte wol door er
watjes op te kleven. Nadien kan je de
rest nog inkleuren.

Fijne motoriek en tellen:
Gooi met een dobbelsteen. Tel het aantal stippen. Rol evenveel stippen van plasticine. Geef het
lieveheersbeestje het juiste aantal stippen.
Tip: wie geen plasticine heeft, kan hier een recept vinden om zelf speeldeeg te maken:
https://jufbianca.nl/2011/10/zelfgemaakte-klei/

