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Activiteiten bso 1, 2 en 3
Het nieuwe jaar is weer begonnen. Het thema van de komende 2 weken is
familie en vrienden. Hierbij een overzicht van mogelijke leuke activiteiten op
de bso. Natuurlijk mogen jullie zelf ook met leuke ideeën over dit thema
komen.

Schild met familiewapen
Elke ridder heeft een eigen familiewapen. met eigen kleuren en vormen. Tijd
om je eigen schild met jouw familiewapen te maken. Heb je nog geen
familiewapen in de familie, geen probleem. Probeer zelf er een te verzinnen
en maak het op een mooi schild.

Dit is mijn familie
We tekenen onze familie. Papa, mama, een broertje, een zusje, een opa en
oma? Wie horen er allemaal bij jouw familie? We kleden onze zelfgemaakte
poppetjes aan met leuke stofjes.

Bingo familie
We spelen bingo met allemaal plaatjes die te maken hebben met het thema
familie. Spannend hoor! Wie heeft er als eerste zijn kaart vol?

Mijn huis van houten stokjes
Met 6 ijsstokjes maak je heel eenvoudig een huis. Schilder de stokjes in
vrolijke kleuren en plak er een foto in van je familie.

Vriendenslinger
We tekenen onszelf en maken een vrolijke vriendenslinger! Hoe zie jij eruit?
En hoe ziet jouw vriend eruit?

Naampuzzel
We maken een hele gave naampuzzel van ijslollystokjes! Door zowel onze
eigen foto, als de letters van onze naam op de puzzel te schrijven en te
plakken, kun je op twee manieren zien of de puzzel klopt. Klopt de foto, dan
klopt de spelling van je naam! Klopt de spelling van je naam, dan klopt de
foto!

Doorzichtig portret
Een uniek ervaring wordt dit. Houd een stuk stevig doorzichtig plastic voor je
gezicht. Dit is het schildersdoek. En nu? Verven!
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Naar opa en oma toe
We spelen dit leuke bordspel! Gooi de dobbelsteen, tel de stippen en zet deze
stappen vooruit. Wie is er als eerste bij opa en oma?

Kijkje door het sleutelgat
Door te tekenen wat jij ziet door jouw sleutelgat, kun je je eigen
(fantasie)wereld maken. Alles kan! Teken je je eigen kamer, of misschien
juist wel iets heel anders?

Complimentenrap
"Jo, jo, jo jij bent mijn beste vriend! Het is daarom dat jij deze coole rap
verdient." Lukt het jou om zelf een rap te maken, vol lieve complimenten?
Aan de slag!

 


