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ACTIVITEITEN KDV WEEK 1
Thema: Winter
Hallo allemaal, allereerst voor iedereen de beste wensen voor het
nieuwe jaar! Wij zitten door de lockdown helaas weer thuis met
zijn allen. Dat vinden wij erg jammer. Wij missen de gezelligheid,
het gelach en het geklets van de kinderen. Om er voor te zorgen
dat jullie je niet hoeven te vervelen, hebben wij weer wat leuke
activiteiten bedacht. Omdat het toch echt wel kouder wordt buiten
hebben we gekozen voor het thema winter. Wij wensen jullie er
veel plezier mee!

KNUTSELEN

Wij maken een sjaal voor de winter. (zie bijlage)
Er zit een mooie winterkleurplaat bij van Puk

VOORLEZEN
Voorlezen is natuurlijk altijd goed voor de taalontwikkeling en de
woordenschat en het is ook nog eens erg leuk!
Het maakt niet uit welke boekjes. Online zijn ook digitale
voorleesboekjes te vinden, zodat u samen met uw kind kunt kijken
en luisteren.
www.wepboek.nl is hiervan een voorbeeld.
Ook kunt u voorgelezen boekjes vinden op YouTube.
Wij hebben voor jullie uitgekozen in het thema winter: het boekje
Dikkie dik, warme wintermuts.
Warme wintermuts | Voorleesverhalen voor Kinderen | Dikkie Dik - YouTube

ZINGEN
Van zingen worden we altijd vrolijk, daarom ook nu een leuk liedje
wat u samen met uw zoon of dochter kunt zingen.
Het is winter bibber bibber
En ik bibber bibber bibber
Want buiten is het koud
Trek een jas aan bibber bibber

Doe een sjaal om bibber bibber
Zet een muts op bibber bibber
En je wanten aan
Het is winter bibber bibber
En ik bibber bibber bibber
Want buiten is het koud
Warme wintermuts | Voorleesverhalen voor Kinderen | Dikkie Dik - YouTube

SPEL
Het is winter maar de kans op sneeuw is niet zo groot. Daarom
gaan we zelf sneeuw maken! Het wordt wel een beetje een
kliederboel, dus zorg dat er een zeil op tafel ligt of kranten en de
kleding beschermd is met bijvoorbeeld een schort of gewoon
lekker in je hemd.
Benodigdheden:
Grote bak
Een kilo bloem
½ flesje babyolie
Doe alle ingrediënten bij elkaar en laat uw kind er lekker met de
handen in kneden en voelen. Je kunt er met auto’s in spelen of
met plastic diertjes. Ook kun je sneeuwballen maken of een
sneeuwpop, maar gewoon voelen is ook al lekker.
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: Sjaal knutselen
Benodigdheden: strook gekleurd papier
Of a4 papier
Verf/lijm (als je wil plakken)
Plakkertjes (als je wil plakken)
Kwast of je vingers
Perforator
Stukjes wol
Pak je lange strook gekleurd papier. Of knip een a4 papier overdwars
door midden en plak deze aan elkaar zodat er een lange strook ontstaat.
Dat is de sjaal. Je kunt hem nu versieren met verf of je kunt er allerlei
dingentjes op plakken. Maak hem zo mooi en vrolijk mogelijk.
Nu kun je met de perforator aan beide eindjes een paar gaatjes maken
op een rijtje. Knip van de wol even lange draadjes. Haal de draadjes
dubbel door het gaatje en doe nu de uiteinde door het lusje en trek aan.
Dan heb je een echte sjaal met flusjes.

