Week van 25 mei
Thema ‘De Spin’ : 25 mei - 29 mei 2020
Intro thema:
Om het thema te introduceren kan je eventueel volgend verhaal laten zien:
https://www.youtube.com/watch?v=foaF3rTbQr0

Of ga op zoek naar spinnen(webben) in de tuin. Hoe zien ze eruit? Knoop een gesprekje aan over
spinnen. Wat weten de kleuters hierover? Wat willen ze hier graag over weten?
Mogelijke vragen:
-

Hoe zien spinnen eruit?
Wat eten spinnen?
Waar wonen spinnen?
Zien alle spinnen er hetzelfde uit?
…
Op volgend filmpje vind je vast het antwoord op al je vragen:
https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-spinnen/

1. WO: Maak een spin om op te eten.
Nodig : tandenstokers, rozijnen, druiven/olijven( mag steeds vervangen worden door andere producten die nog
voorradig zijn in huis)
-

Maak eerst het lijf van de spin. Kies hiervoor een rond product. Bv: druiven, olijven, zwarte bessen,…
Prik in het lijf van de spin 8 stokjes, want een spin heeft 8 poten.
Rijg op deze stokjes allemaal kleine rozijnen (of kleine bessen) zodat de spin dikke poten krijgt. Pas wel op dat je
niet in je vinger prikt.
Smakelijk eten!

2. Wiskunde: Geef de spin het juiste aantal poten
Nodig: Afgedrukte spinnen (zie hieronder), schaar, stokjes/wasknijpers/rietjes/… iets dat kan gebruikt worden voor
spinnenpoten.
-

Knip de spinnen uit.
Geef elke spin het juiste aantal poten. Kijk goed naar de stippen of tel het juiste aantal vingers.
(1e kleuterklas: 1-3, 2e kleuterklas: 1-6, wie wil mag ook nog 7 en 8 maken)
Veel succes!

3. Muzische vorming: Spinnen stempelen
Nodig: Wc-rolletje of keukenrolletje, schaar, zwarte verf (indien geen zwarte verf, kan je altijd een andere kleur
nemen) , stiften/potloden,…
-

Knip allemaal korte knipjes in het wc-rolletje. Plooi ze. Tel het aantal poten en verwijder de overtollige stroken
zodat er 8 poten over blijven.
Duw het rolletje in de verf en maak spinafdrukken op een blad.
Geef de spin ogen, mond, … naar eigen keuze.
Veel Spinnenplezier.

4. Fijne motoriek: Schrijfpatroon
Nodig : Potlood of stift.
-

Breng de spin terug naar haar spinnenweb.
Ga met een potlood of stift perfect over de stippenlijntjes.

Tip: Om de patronen te oefenen kan je er eerst met je vinger overgaan. Je kan de patronen ook laten naleggen met klein
materiaal (vb: steentjes) of met plasticine. Zo kunnen de kinderen de patronen al oefenen alvorens ze te overtrekken.

5. Taal: Speelversje ‘Het spinnetje’
Er zit een spinnetje op mijn voet
ze kruipt omhoog op mijn knie,
omhoog over mijn buik,
naar mijn schouder,
over mijn oor,
boven op mijn hoofd.
Ze kijkt eens naar voor,
ze kijkt eens naar achter,
ze kijkt eens opzij,
en dan … roetsj is ze weg.

Je handen zijn de spinnen.
Volg met je spin al je lichaamsdelen in het versje.
Roetsj is ze weg = spin verstoppen achter je rug.
(dit versje kan je bij jezelf doen of bij je mama of papa)
Veel kriebelplezier.

6. Fijne motoriek: Spinnenweb weven
Nodig: Kartonnen bordje, kartonnen plankje, stevig papier of een grote stevige cirkel,… . Wol of draad, naald (niet
noodzakelijk) , perforator. Je mag zelf kiezen of je je web wil schilderen, bekleven,… Kies hiervoor zelf materiaal dat je
voorhanden hebt.
-

Maak gaatjes in het karton. Zorg ervoor dat de gaatjes ongeveer in een cirkel staan. (misschien even hulp vragen
aan mama of papa)
Ga met draad (of met draad en naald) door de gaatjes. Zorg ervoor dat alle gaatjes met elkaar verbonden zijn.
Je mag schuin, recht, gekruist,… gaan met je draden. Een spinnenweb kan alle kanten opgaan.
Wil je graag nog een spinnetje in je web dan kan je dit bijvoorbeeld maken met een eenvoudige handafdruk.

-

7. Kleurplaat

8. Extra werken?
Voor wie graag werkt zoals grote broer of zus:
https://www.jufmilou.nl/index.php?g=Groep%201/2&m=Themas&t=Dieren&ts=Kriebelbeestjes&o=Werkboekjes

