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ACTIVITEITEN KDV WEEK 4
Thema: Coco kan het.
Hallo allemaal, ook deze week hebben wij activiteiten bedacht rond
het thema ‘Coco kan het’. Wij hopen dat jullie er veel plezier mee
hebben.

KNUTSELEN
Wij gaan een nestje maken voor Coco.

VOORLEZEN
Voorlezen is natuurlijk altijd leuk en goed voor de taalontwikkeling.
Hier is een filmpje waarin het boek ‘Coco kan het’ wordt
voorgelezen. Veel kijk en luisterplezier.
https://www.youtube.com/watch?v=9sVDIbJOmLQ

ZINGEN

.

Vorige week hebben we een liedje geleerd over Coco.
Ook vandaag sturen we een link met een liedje over Coco. Luister
het liedje samen en wie weet kunnen jullie het straks meezingen.
https://www.youtube.com/watch?v=glTKI0KyESM

SPEL
Deze week gaan we naar buiten en nemen onze verrekijker mee.
In de bijlage vind je een vogelspotkaart waar verschillende vogels
op staan. Neem de kaart mee en ga samen op zoek naar de
verschillende vogels. Zie jullie ze al? Zitten ze hoog in de boom of
laag op de grond? Zitten ze stil of zijn ze aan het vliegen?
Het is ook leuk om wat zaadjes vlak bij het raam te leggen en dan
samen te kijken of er vogeltjes komen.

Voor je jongste kinderen is het vooral leuk om materialen en
vormen te ontdekken. Geef ze bijvoorbeeld eens een veertje in
hun handen of een nep ei. Zo ervaren ze bijvoorbeeld hard, zacht,
glad en pluizig. Kriebelt het ook?

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

Bijlage 1
Wij maken een nestje voor Coco.
Wij kunnen op veel verschillende manieren een nestje maken voor Coco.
Voor het eerste nestje gaan we scheuren.
Benodigdheden:

een wit papier
Bruin papier
Zwart papier
Lijm
Misschien en half kartonnen bordje

Neem het witte papier en teken hier een halve cirkel op of plak het halve
kartonnen bordje op het papier.
Geef je kind het bruine papier en laat hem het scheuren. Laat uw kind je
gescheurde stukjes in de halve cirkel of het bordje plakken. Zo lijken eht
net takjes. Om een vogeltje te maken wat in het nestje kan knip je een
ovaal uit het stukje zwart papier en tekent hier oogjes op. Zo heb je
Coco. Als je het ovaal nu iets grote maakt heb je ook zijn moeder
gemaakt.

Wij maken een nestje van zoutdeeg.
Benodigdheden: 1 kop zout
3 koppen bloem
1 kop water
Een eetlepel olie
Een grote stevige kom
Meng alle ingrediënten door elkaar tot een stevige bal. Nu kun je er van
maken wat je wil. Wij maken een nestje voor Coco. Misschien heb je
thuis nog takjes en veertjes die je kunt gebruiken om het nestje nog
mooier te maken. Ook raffia of stukjes stof of touw zou je kunnen
gebruiken. Als het nestje klaar is moet het wel een tijdje drogen voor het
hard is. Je kunt ook nog een Coco maken van een wc rolletje en papier
om in het nestje te zetten/Wikkel zwart papier om het wc rolletje en geef
Coco vleugels ogen en een snaveltje. Of maak een Coco van het
zoutdeeg of kleine eitjes.

