TIPS

voor in de klas of thuis

bij:

De keizer kan niet slapen
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Tips voor in de klas

Tips voor thuis

• Hou een kringgesprek over ‘slaaprituelen’. Wat
doen de kleuters allemaal voor het slapengaan?
Leest mama of papa een verhaaltje voor? Of zingen ze een lied? Bedenk samen leuke slaaprituelen
voor de klaspop.

• Bespreek het slaapritueel met je kind. Wat zou
je kind het liefste doen voor hij/zij gaat slapen?
Waar slaapt je kind vlugger van? Bespreek samen
een nieuw slaapritueel, maar zorg ervoor dat het
niet te lang duurt!

• Maak in de klas een Chinees hoekje met een Chinese kalender, kleurrijke lampionnen, bladen met
Chinese lettertekens, Chinese hoeden …

• Maak eens Chinees eten klaar of ga eten in een
Chinees restaurant. Toon je kind hoe je met stokjes kan eten, of vraag het personeel om dit eens
voor te doen.

• Laat de kleuters hun favoriete knuffel meebrengen
en hou een relaxatiemoment. De kleuters zoeken
een plaatsje in de zaal samen met hun knuffel.
Leg rustige muziek op en laat de kleuters met hun
ogen dicht naar de muziek luisteren. Vertel over
schapen die over de kleuters springen. Laat eventueel een kleuter zachtjes over de andere kleuters
springen terwijl ze hun ogen dicht houden.
• Hoe zouden de kleuters Li Fant helpen? Laat de
kleuters even brainstormen en overleggen hoe zij
de keizer zouden helpen. Indien mogelijk, laat je
dit ook effectief uitvoeren.

• Maak samen met je kind een sprei van patchwork.
Zoek stukken stof bij elkaar. Zorg ook voor een
oud laken dat je in even grote stukken knipt. Laat
je kind daarop tekenen met textielstiften. Deze
lappen naai je in de gewenste volgorde aan elkaar
of laat je aan elkaar naaien.
• Maak samen met je kind lampionnen. Je kan die
maken van lege brikken waar je raampjes uitknipt
in allerlei vormen, maar ook van een plastic fles,
een zak …
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Kleur het paleis in.
Enkele dingen ontbreken.
Teken ze erbij.

