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THEMA’S EN ACTIVITEITEN
WEEK 1

MOEDERDAG
Waarnemen en vertellen: Vertellen rond een voorwerp dat mama typeert.
Godsdienst: Meimaand, Mariamaand: Verhalen rond Maria: moeder van Jezus
Mama zorgt voor ons
Taal:
- Vertellen bij prenten: Mama’s feestdag, Wat onze mama’s allemaal doen? Mama blij, boos,…
- Dramatiseren: Verkleden en rollenspel in de poppenhoek.
- Verhaal uitwerken: Kriebelhaartjes en trappelvoetjes.
Beeldopvoeding: - Knutselen: een geschenk voor mama
- Tekenen: Mama’s portret.
- Rijgen: Een halssnoer.
- Schilderen: mijn mama
Wiskundige activiteit: Gelijkheid – gelijk maken - tellen: Begrippen: evenveel, minder, meer
Lied: - mama blij, mama boos
Vers: - Een versje voor mama
WEEK 2 EN 3

WATER- VISSEN – AAN DE WATERKANT
Waarnemen en exploratie: - Vijver – Eenden, ganzen, , kikkers , vissen waarnemen. Visjes
in de klas
- Water – experimenteren met water
Taal: - Logisch ordenen: de evolutie van de kikker.
- Prentbespreking: dieren in en om de vijver
- Versje: eendjes voeren
- Verhaal uitwerken: - De mooiste vis van de zee.
- Swimmy het zwarte visje
- Milieuverhaaltje: floepje en het water
Behendigheidsspel: - eendjes vissen
Wiskunde initiatie: - watertafel: inhouden meten en vergelijken
Muziek: liedje: De kikkertjes
Drie stoute eendjes
Beeldopvoeding: - Groepswerk: een vijvertje maken
- Schilderen: een vijver met eenden en kikkers, vissen.

Zandtafel:
WEEK 4

- Boetseren met speeldeeg: een eendje of visje
- Knippen en kleven: de mooiste vis van de zee
- Knutselen: Vijvertje of aquarium
- Een vijvertje maken in de zandtafel

OP DE BOERDERIJ

Waarnemen : - zuivelproducten
Associatiespel : - dieren en hun jongen, dierenproducten.
Taal : - Luisteren : dierengeluiden herkennen en nabootsen.
- Rijmen. .
- Voorbereidend schrijven : varkensstaartje, krulletjes
Beeldopvoeding : - Tekenen : op de kinderboerderij.
- Kleven en knippen : een diertje - eendje
- Puzzelen : een koe.
- Boetseren : een dier van de boerderij.
- Schilderen : over de boerderij – de vijver
Tafereel bouwen in de zandbak : boerderij en vijvertje maken met
speelgoeddiertjes .
Huishoudactiviteit : - iets lekker maken met melk.
Lied : Wie gaat er mee ?
Biggetje
Vers : De dieren gaan slapen.

BELANGRIJKE DATA


09 mei: Moederdag

JARIGEN VAN DE MAAND


23 Mei: Robin Jenné

VRIJAF




Donderdag, 13 mei: O.H.HEMELVAART
Vrijdag:, 14 mei: Brugdag
Maandag, 24 mei: Pinkstermaandag

