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ACTIVITEITEN KDV WEEK 3
Thema: Coco kan het
Hallo allemaal, helaas moeten we nog een tijdje langer thuis blijven. Dat
vinden wij allemaal ontzettend jammer! Maar om ons thuis niet te
vervelen hebben we weer wat leuks op papier gezet. De Nationale
Voorleesdagen zijn begonnen en dit jaar staat het boek ‘Coco kan het’
van Loes Riphagen centraal. Wij gaan leren en werken uit dit boek. Op
de website van Loes zelf staan ook nog wat leuke ideetjes.

KNUTSELEN

Wij gaan een Coco verven op papier.

VOORLEZEN

Voorlezen is natuurlijk altijd leuk vooral nu tijdens de nationale
voorleesdagen. Hier een filmpje waarin het boek Coco kan het wordt
voorgelezen.
https://www.youtube.com/watch?v=9sVDIbJOmLQ

ZINGEN

.

Vandaag leren we een liedje over Coco op de wijs van altijd is kortjakje
ziek.
Coco in je kleine nest,
vliegen kan jij opperbest.
Sla je vleugels nu maar uit,
Vlieg heel ver en zing en fluit.
Coco in je kleine nest,
Vliegen kan jij opperbest.
https://www.youtube.com/watch?v=Ebh6VJ7d9Uc

SPEL
Wij gaan vliegen als een vogel net als Coco.
Dat kan buiten in de frisse lucht of gewoon lekker warm binnen.

Spreid je armen naar opzij. Dat zijn je vleugels. Nu ben je klaar op te
gaan vliegen. Vind jij het net zo eng als Coco?
Kun je hoog vliegen of heel laag? Heel snel of juist heel langzaam?
Maar kijk wel uit dat je nergens tegenaan vliegt!
Je kunt het misschien nog leuker maken door een snavel te maken en
deze op je hoofd vast te maken met een touwtje of een kroon van
papier. Ook zou je nog kunnen kijken of je vleugels kunt maken van
bijvoorbeeld papier of een stukje stof.
Wij hopen dat jullie ondanks alles door deze tips en ideeën een leuke
week hebben!

Tot snel en een dikke digitale knuffel voor alle kinderen,
Joke, Esther, Anya en Dorien

Bijlage 1:
Verf een Coco.
Benodigdheden: Wit papier
Zwarte verf
Kwasten
Geel, grijs en zwart en wit papier
Lijm
Pak het witte vel papier en laat je kind met de kwast of met zijn hand
een grote zwarte cirkel of vlek op papier maken. Dat is Coco zijn lijf.
Knip nu uit het gele papier een driehoek dat is zijn snavel. En eventueel
twee voeten/poten.
Uit het grijze papier maak je twee ovalen dat worden zijn vleugels. Uite
het witte papier knip je twee rondjes voor zijn ogen en als laatst twee
lange slierten voor zijn benen. Er zijn kinderen die zelf kunnen knippen.
Mocht dat niet lukken moet u natuurlijk even helpen.
Dan is het nu tijd om alles op zijn plaats te plakken. Je kunt de kinderen
het zelf laten doen. Je krijgt dan een hele leuke vogel. Het hoeft
natuurlijk niet allemaal op de juiste plaats te zitten. Laat ze hun gang
maar lekker gaan. Als ze het niet zelf kunnen moet u het even doen.

