TIPS

winter, verdwalen, heks, dier

Als het gesneeuwd heeft, kan je een wandeling maken.
Laat de kinderen sleeºn meebrengen. Zoek een plek
waar de kleuters naar beneden kunnen glijden.
Doe proefjes met water: smelten, bevriezen
Sta stil
bij wat de mensen doen om de straten ijsvrij te krijgen. Stop voorwerpen in water, bevries dit en vraag
de kleuters om de voorwerpen eruit te halen. Hoe
pakken ze dit aan? Laat hen brainstormen.
Hou een kringgesprek over verloren lopen . Wie is al
eens verloren gelopen? Waar was dat? Hoe voelde je
je toen? Waren je mama en papa blij toen ze je weer
zagen? Of waren ze een beetje boos?
Speel verstoppertje: ØØn kleuter is Belladonna, vijf
kleuters zijn kraaien en de andere zijn de vrienden
van Belladonna. De kleuters stappen rond met hun
ogen dicht. Belladonna verstopt zich; als ze blaft mogen de kleuters hun ogen openen. Vinden de vrienden
van Belladonna haar sneller dan de kraaien?

Ga op een winterse dag op zoek naar ijskristallen.
Neem een loep mee om de ijskristallen goed te bekijken. Knutsel daarna zelf een ijskristal: neem een
blad papier en vouw het een aantal keer dubbel.
Knip kleine guurtjes uit en ontvouw het blad.
Verstop een wekker in huis en laat je kind zoeken.
Laat daarna je kind de wekker verstoppen. Wie vindt
de wekker het snelst?
In de winter heb je veel kleren nodig. Spel: hoeveel
kousen kan je aantrekken in ØØn minuut? Verzamel
kousen en neem een timer bij de hand. Trek elk om
beurt zoveel mogelijk kousen aan. Wie kan het meeste kousen aantrekken?
Meer info over de heksen, online puzzels en kleurplaten om te printen vind je op
www.manenwoud.be.

In dezelfde reeks: Belladonna krijgt bezoek, isbn 978-90-5838-565-9,
Belladonna viert Halloween, isbn 978-90-5838-890-2,
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Hoeveel woordstukjes (lettergrepen) hoor je?
Kleur evenveel bollen.
Kleur de tekeningen met evenveel
woordstukjes in dezelfde kleur.

