Week van 25 mei

THEMA
Kriebelbeestjes
Het Lieveheersbeestje
25 – 29 mei 2020

MOETJE 1a: Ordenen van klein naar groot
Knip de 5 kaartjes op de zwarte lijnen uit.

Leg ze op elkaar om te kijken welke kaart de grootste en de kleinste kaart is.
De kleinste kaart leg je op de L (links) en de grootste op de R (rechts).
Vul de groeilijn nu zelf verder op van klein naar groot.
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MOETJE 1b: Ordenen van weinig naar veel
Knip de lieveheersbeestjes uit.
Leg ze voor jou door elkaar op de tafel.
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Kies er 1 lieveheersbeestje uit en tel het aantal stippen op zijn rug.
Het lieveheersbeestje met de minste stippen leg je op de 0.
Het lieveheersbeestje met de meeste stippen leg je op de 8.
Vul de groeilijn nu zelf verder aan van weinig naar veel.
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MOETJE 2: Herhaling van de schrijfoefeningen van
de vorige weken: groot motorisch
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1. Zit je goed? 2 voetjes onder de tafel / recht op je stoel / rug tegen de leuning / 1 hand
houdt je blad tegen / 1 hand schrijft / vogelbekje
2. Leg je pen neer en start met je vinger op het blad / volg de pijl in de juiste richting
3. Zeg bij iedere cijfer de schrijfbeweging luidop:











0
1  “schuin, omhoog en recht naar beneden”
2  “boogje, schuin en recht opzij”
3  “rond en rond”
4
5
6
7
8  “boogje, oversteken, boogje, oversteken”
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4. Neem nu je stift, kleurpotlood of pen juist vast (vogelbekje)
5. Zet er een keukenwekkertje bij en laat je kleuter 2 minuten over de 1, de 3 en de 8 heen
schrijven, zodat deze beweging ingeslepen geraakt.
6. Draai dan het blad om en probeer het nu zelf eens op een leeg blad.
7. Zet je keukenwekkertje terug op 2 minuten en probeer – evalueer.
8. Neem nu een doos krijtjes en ga lekker buiten de 1 maar eens op de stoep of jullie
terras tekenen. Veel schrijfplezier!
9. Tel de stippen van deze lieveheersbeestjes en probeer het juiste cijfer erbij te schrijven.

MOETJE 3: schrijfoefening : groot motorisch
oefening 1:
oefening 2:
oefening 3:
oefening 4:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Https://www.youtube.com/watch?v=nFkjZ8Z1a8g&app=desktop
Https://www.youtube.com/576615b9-ca58-4529-9204-db18a58f85b9
Https://youtu.be/h-zxoOUYtjI
Https://youtu.be/dDUA8-sbvys

Zit je goed zoals het hoort?
Leg je pen neer en start met je vinger op het blad / volg de pijl in de juiste richting
Zeg bij iedere schrijfbeweging luidop: “schuin opzij en recht naar beneden”
Neem nu je stift, kleurpotlood of pen juist vast (vogelbekje)
Schrijf 2 minuten over de 4 heen, zodat deze beweging ingeslepen geraakt.
Draai dan het blad om en probeer het nu zelf eens op een leeg blad.
Zet je keukenwekkertje terug op 2 minuten en probeer – evalueer.
Kun je met al je auto’s de 1, de 2, de 3, de 4 en de 8 puzzelen?

Veel schrijf- en puzzelplezier!

MOETJE 4: Schrijfoefening: klein motorisch
Liedje om de juiste schrijfhouding aan te nemen voor we beginnen te oefenen:

Het schrijflied Li La Letters: https://youtu.be/sNepSZH7TWo









Zit je goed?
2 voetjes onder te tafel
Recht op je stoel
Rug tegen de leuning
Je blad een beetje schuin
1 hand houdt je blad tegen
1 hand schrijft
Neem je stift, kleurpotlood of pen juist vast (vogelbekje)

Oefen eerst de kleine 4.
Doe dit door over het volle cijfer te schrijven en vervolgens ga je over de stipjes.
Daarna start je met je pen op de stip en zeg je luidop: “schuin opzij en recht naar beneden”
Maak rustig heel je schrijfblad af. Als het moeilijk gaat, dan mag je dit gerust in kleine stukjes
doen. Oefen dan ook vooral meer en regelmatig op de groot motorische bewegingen!
Heb je zin in nog meer schrijfwerk?

MOETJE 5: vrij knutselen van een lieveheersbeestje
Kijk eerst nog eens naar de voorkant van het themaboek: Het vervelende lieveheersbeestje.
Bekijk de knutselideetjes die ik voor jullie verzameld heb.
Zou je hier graag iets van willen maken?
Denk eerst goed na.
Wat zou je nodig hebben om dit te kunnen knutselen?
Heb je alles in huis om dit ongeveer te kunnen maken?
Vind je rood niet mooi of heb je geen rode verf of rood papier? Geen probleem!
Kijk snel naar de foto’s hieronder.
Er bestaan ook anders gekleurde lieveheersbeestjes.

Keuzeactiviteit 1: Tellen
Trek een kring rond het juiste cijfer.

Trek een kring rond het juiste cijfer.

Teken het juiste aantal stippen.

Keuzeactiviteit 2: Leren lezen: auditieve oefening onder begeleiding
Lees de volgende tekst op een rustig tempo voor. Spreek de letters van de woorden die je
in stukjes hakt uit zoals je ze in het woord klinken. Laat voldoende pauze tussen iedere
letter.
“Zet een streep onder het woord dat ik in stukjes hak. Luister goed!
Welk woord zeg ik:…”
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Keuzeactiviteit 3: SUDOKU: denkpuzzel

Kijk goed naar de puzzel.
Knip de 4 kaartje op de stippenlijnen uit.
Leg ze op de juiste plaats in deze puzzel.
Denk goed na, want het is niet gelijk waar je ze kan leggen.
Ben je klaar, dan kun je samen even evalueren of je het goed deed.
In ieder vierkant moeten de 4 verschillende lieveheersbeestjes terug te vinden zijn.
Is dat zo?
In ieder rijtje van links naar rechts, horizontaal moeten ook 4 verschillende
lieveheersbeestjes terug te vinden zijn.
Is dat zo?
In iedere kolom van boven naar beneden, verticaal moeten ook 4 verschillende
lieveheersbeestjes terug te vinden zijn.
Is dat zo?
SUPER KNAP GEDAAN!!!!

Keuzeactiviteit 4: Zoekplaat
Zoek het kriebelbeestje dat geen lieveheersbeestje is.

Keuzeactiviteit 5: Telversje
Lieveheersbeestje
Lieveheersbeestje kom bij mij.
Hoeveel jaren oud ben jij?
Kom maar even hier,
Want dan tel ik vlug,
Alle stippen
Op je rug.
Uit: Kleuterwijs
Zeg samen het versje op en leg op het einde een aantal voorwerpen op de rug van het
lieveheersbeestje. Laat je kleuter de voorwerpen tellen en het juiste aantal verwoorden. Is dit te
eenvoudig, durf dan tot 20 stippen te laten tellen en laat het juiste cijferbeeld in de rechter bovenhoek
leggen. ( Maak hiervoor zelf kleine papieren kaartjes en noteer er de cijfers op.)

Keuzeactiviteit 7: De letter van de week
Teken volgens het stappenplan met de letter T een lieveheersbeestje.
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Keuzeactiviteit 8: Schrijf eens een kaartje naar iemand.
Heb jij zin om een kaartje te schrijven naar je klasgenootjes, Pompom, Draakje of de juf?

Keuzeactiviteit 9: Het themaboek:
Het vervelende lieveheersbeestje
Digitaal prentenboek https://youtu.be/H7QuWeZ6JIo
Luister en kijk naar het verhaal.
Knip vervolgens al de verschillende personages uit en kleef ze in de
juiste volgorde terug op. Noteer nadien bij ieder personage het juiste
cijfer. Om hoe laat kwam de krekel?
Als je het niet meer weet, luister dan nog maar eens naar het verhaal.
Ben je klaar?
Controleer dan zelf met de hulp van het digitaal verhaal of alles klopt.
Probeer nu zelf het verhaal te vertellen aan iemand aan de hand van jou
eigen geordende prenten.
Veel leesplezier.

Indien er opdrachten niet duidelijk zijn voor jullie, kunnen jullie me steeds bereiken op
jufsabine@cade.be
Veel plezier !!

