Klas

voor in de klas of thuis

• Hou een klasgesprek over vriendschap. Wie is jouw beste vriend(in)? Vertel je elkaar alles wat je meemaakt als je niet bij elkaar bent?
• Neem emmers water en penselen en laat de kinderen vrij tekenen op de speelplaats. Laat hen met hun vingers schrijven in verschillende materialen: op een
spiegel met scheerschuim, in een laagje zand, in een laag verf ...
• Maak een tekening zoals in het boek: een combinatie van een tekening en een
foto uit een tijdschrift. Je kan starten met een foto en de kleuters er iets bij laten
verzinnen, of starten met een tekening en daarna een bijpassende foto zoeken.
• Ga naar buiten met de kleuters, en laat hen even de ogen sluiten. Wat horen ze
allemaal? Ze openen de ogen en vertellen over de kleuren die ze zien. Is er veel
oranje bij?

Thuis

TIPS

• Hou een gesprek over wat er buiten te zien is. ‘Stel je voor dat je voor altijd in
een kamer zat, wat zou je allemaal missen?’ Laat je kind vertellen.
• Ga met je kind naar een dierenwinkel waar er veel soorten vissen zijn. Bekijk en
vergelijk ze: welke vis is groter/kleiner? Welke kleuren hebben ze? Sta ook eens
stil bij de namen van de vissen.
• Maak een visbokaal. Neem een glazen bokaal met deksel. Boetseer (en bak) een
vis uit Fimo-klei of gebruik een figuurtje uit een verrassingsei. Kleef dit op de
binnenkant van het deksel. Doe water in de bokaal. Je kan er eventueel ook glitters en glycerine in doen. Draai de bokaal goed dicht.
• Ga met je kind naar buiten en zoek vogels. Misschien is er in de buurt wel een
nest te vinden. Maak er je kind op attent dat het nest niet verstoord mag worden,
omdat de ouders anders de kleintjes in de steek laten.
• Deze visbokaal is aan de lege kant. Geef de vis wat plantjes en speelgoed.

thema’s: goudvis,
merel, gelukkig zijn,
vriendschap

De merel moet veel werken.
Knip de plaatjes uit en plak ze in de juiste
volgorde.

