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schooljaar 2021/2022

Het kan voorkomen dat het onderwijs op school onderbroken wordt (door afwezigheid van de leerkracht of
de leerling). Op dat moment zijn er verschillende (spel)activiteiten die in de thuissituatie uitgevoerd kunnen
worden, zodat de leerontwikkeling van de leerlingen niet stil hoeft te staan. Hieronder beschrijven we
diverse activiteiten met bijbehorende leerdoelen.
123Zing
Elke groep heeft een eigen inlogcode voor de Kidspagina van onze muziekmethode, daarop staan een aantal
liedjes en/of lessen die we met de klas hebben gezongen of geoefend.
Website: https://kids.123zing.nl/login
De gebruikersnaam en het wachtwoord heeft u gekregen van de eigen groepsleerkracht.
Taal/Woordenschat
- Ik zie, ik zie wat jij niet ziet en…

je kan er mee… // de kleur is… // je gebruikt het om… //
het begint met de letter … // heeft de vorm… //
het heeft één/twee/drie klappen (lettergrepen)
- Thematafel maken van een lopend thema (herfst, kerst, lente, pasen, etc.)
Prentenboeken
- Voorlezen
- Interactief voorlezen: tussendoor vragen stellen (Wie? Wat? Waar? Waarom?)
- Het verhaal laten navertellen/naspelen.
- Kind kan een bekend boek zelf ‘voorlezen’.
- Versjes, liedjes, rijmpjes aanleren
Rekenen
- Dobbelsteenspellen: aanwijzend en resultatief tellen, dobbelsteenpatronen herkennen.
Groep 1: 1 dobbelsteen, groep 2: 2 dobbelstenen.
- Sorteer bepaalde voorwerpen (potloden, schoenen, etc.) van klein naar groot, smal-breed, kortlang, dun-dik, licht-zwaar, licht-donker, etc. Begin altijd aan de linkerkant, dan werk je in de
leesrichting.
- Reeksen naleggen met speelgoed, bijv: potlood, legoblokje, wasknijper, potlood, lego..etc..
Hoe langer de reeks, hoe moeilijker. Dit kan ook met vouwblaadjes, dan leg je reeksen op
kleur: blauw-rood-blauw-rood, geel-rood-blauw, geel-geel-rood, etc.
Bouwen (lego, duplo, kapla, etc.)
- Bouw een huis voor knuffel/pop: oefenen met vergelijken, meten, ruimtelijk inzicht
- Bouw iets wat past bij het lopende thema, bijvoorbeeld een dierentuin, stad, voertuig, sneeuwpop.
Overige ideeën
- Gezelschapsspellen: Memory, Domino, puzzelen, kwartet
- Spelen met water, klei, scheerschuim en/of zand (oefenen met fijne motoriek)
- Vrij knutselen, verven en tekenen of n.a.v. een voorbeeld
Vrij spelen/bewegen
Kinderen leren heel veel van eigen spel (binnen en buiten) of ‘helpen’ in het huishouden.

Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met de groepsleerkracht.

