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peuters en kleuters
Berre gaat op berenkamp

Lestips

Instap
Het thema ‘kamperen’ is heel leuk als voorbereiding op
de (zomer)vakantie. Het boek kan ook aansluiten bij de
thema’s ‘kriebeldiertjes’, ‘gevoelens’, ‘op speurtocht’.

Activiteiten
• Zet een paar speeltentjes bij elkaar in de klas en
leg er enkele slaapzakken en kampeerspullen bij. Bv.
klapstoeltjes, bekers, wasknijpers en waslijn, zaklampen …
• Praten over gevoelens: blij, verdrietig, afscheid nemen, verlangen naar, plezier beleven, troosten …
• Alle kleuters brengen een picknickpakket mee. Ga met de hele klas picknicken in een
park in de buurt van de school. Bestudeer de omgeving. Welke stadse elementen zie
je?
• Waarnemen van een rugzak die gevuld wordt met kampeergerief. Bv. een tandenborstel, tandpasta, badhanddoek, pyjama, een knuffel …
• In de buurt van de school een speurtocht doen met een vergrootglas. De kleuters
gaan op zoek naar kriebeldiertjes, verzamelen afval, kijken naar het groen …
• Geluiden uit de natuur en uit de drukke stad beluisteren en herkennen.

Spel
Overloopspel: ‘Beertje, mag ik overlopen, ja of neen?’ Mogelijkheden: springen over
een beek, stappen over een boomstam, kruipen door een grot, zwemmen in het meer.

Mijn straat, een wereld van verschil
Instap
Thema’s: ‘ik en de wereld’, ‘de straat’, ‘anders zijn’, ‘op reis
gaan’. De wereld van een kleuter is nog niet zo groot en
bestaat vooral uit: thuis, school, familie, de supermarkt …
Sommige kleuters zijn al op reis geweest naar een ander land.
Het is spannend om het daarover te hebben.

Activiteiten
• Stel een verkleedkoffer samen met kledij uit verschillende
landen. Bv. een Spaans kleed, een kimono, een Chinees hoedje, cowboykleren …
• Bekijk samen een grote wereldbol. Waar ligt ons land? Waar zijn we al op reis geweest? Waar komen sommige vriendjes uit onze school vandaan?
• Een wereldhoekje maken in de klas. De kleuters brengen souvenirs en foto’s mee van
hun reis naar een ander land. Landkaarten, een kompas, vlaggen van verschillende
landen, reisboeken … komen ook in het hoekje.
• In de huishoudelijke activiteit een gerechtje klaarmaken uit een ander land. Bv. China:
rijstschotel - Marokko: couscous - Amerika: hamburgers ...
• De drukke stad en het rustige platteland vergelijken aan de hand van foto’s uit tijdschriften.

Spel
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Jules de klaspop gaat op wereldreis. De zaal in 4 landen indelen. In elke hoek is er een
ander land met een specifieke bewegingsactiviteit. Bv. Australië: springen zoals de
kangoeroes. Congo: een pittenzak op het hoofd leggen en rondstappen.

