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THEMA’S EN ACTIVITEITEN
WEEK 1

HET PANNENKOEKENMANNETJE

Taal: - Verhaal uit Schatkist: “Het pannenkoekenmannetje” uitwerken.
- Woordjes klappen met toverstokje.
- Dramatiseren: het verhaal.
- Luisterspel: hoor het woord.
- Verhalen en vertellen rond ‘de bakker’
Wiskunde initiatie: - Rangorde: eerste, laatste, middelste
- Ruimtelijke begrippen: in, op, bij, naast,
tegen …
Waarnemen: - Bakgerei en verrijking poppenhoek met
bakmaterialen.
- Bakvormen en lepels in de zandbak
- Soorten brood, lekkers van bij de bakker.
Beeldopvoeding:
- Werken met zoutdeeg: een pannenkoekenman maken.
- Boetseren met plasticine.
- Tekenen of schilderen: het mannetje.
- Tekenen met de schaar: een pannenkoekenmannetje.
Huishoudspel: - Pannenkoeken bakken
Lied: - pannenkoeken bakken
WEEK 2

WINTER??? - WARME KLEDIJ
Waarnemen : - Warme winterkleren en schoenen.
Zoekspel met schoenen
Verschillen zien: Wat is er veranderd?
Spelletje: rara wie ben ik?
Allerlei sluitingen: Diploma: “ Dat kan ik al”
Bewegingsspel : Estafettespel : zich verkleden
Wiskunde initiatie : - Ruimtebegrippen : kort, lang, breed, smal
Beeldopvoeding :
- Knutselen : een naaikaart
- Vlechten met stroken: Een muts
- Stempelen of schilderen : een paar wanten in hetzelfde

motief
- Knippen en kleven : aankleden van een figuurtje met stof.
- Schilderen : een winterschilderij !
Synthesespel : Wat hoort bij de koude en wat bij de warmte ? Zomer- en winterkleren
Taal : - Vertellen rond prenten : winterpret en vogels voederen
- Versje : de winter
Lied : - Haal je wollen wanten uit de kast
WEEK 3

MUZIEKINSTRUMENTEN

Waarnemen: - Instrumenten van onze klas
- Voorwerpen die geluid maken.
- Een geluidenhoekje in de klas
- Schaduwlotto
Luisterspelen: - Geluiden herkennen en nabootsen.
- Luisteren naar geluiden via een
hoofdtelefoon.
- Welk instrument hoor je?
- Verhaal: Peter en de wolf
Taal: - Verhaal uitwerken: een trompet voor olifant
- Instrumenten benoemen en herkennen
- Muziek memory
- Benoemen en herkennen van
verschillende instrumenten
- Filmpje: een orkest
Beeldopvoeding:
- Knippen en kleven: een gitaar met snaren
Een xylofoon: van klein naar groot
Wiskunde initiatie: Tellen: speel zoveel maal het instrument als ogen op de dobbelsteen.
Muzische opvoeding: - Veel spelen met de instrumenten – begeleiden van een lied met ritmestokjes of
instrumenten
- Lied: de dirigent
WEEK 4

CARNAVAL

Waarnemen: - maskers, gekke verschillende hoeden, verkleedkleren, carnavalattributen.
We maken een verkleedhoek in de klas
Muzische opvoeding: - Carnavalsliedje
Dramatiseren: figuren uitbeelden en raden
Dans: een carnavaldansje, de polonaise dansen
Beeldopvoeding: - Knutselen: verkleedattributen
Tekenen: Wie wil ik worden met carnaval?
Stempelen: clown in verschillende kleuren
Experimenteren met verf: een kleurrijk schilderij
Taal: - Vertellen bij prenten rond carnaval vieren
Poppenspel: carnaval in de poppenkast
Voorbereidend lezen: verschillen zoeken
Voorbereidend schrijven: slingers tekenen
Rijmen – gekke woorden verzinnen
Vertelboek uitwerken: ‘Lotta viert carnaval’ moeilijke woorden leren
Luisteren: via hoofdtelefoon naar het verhaal van Lotta
Carnavalfeest vieren

BELANGRIJKE DATA





Zaterdag, 05 februari: Take Away – De Kettinghe
Maandag, 14 februari: Theatervoorstelling “Slok” figurentheater De Maan Mechelen
Donderdag, 17 februari: Zorgoudercontacten
Woensdag, 23 februari: CARNAVALFEEST Alle kleuters mogen verkleed naar school komen.

JARIGEN VAN DE MAAND




02 februari: Anett Foqué
04 februari: Georges Balduyck
11 februari: Ymena en Yamira Bechis

VRIJAF
KROKUSVAKANTIE
Van 28 februari tot en met 04 maart

