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ACTIVITEITEN KDV WEEK 2
Thema: Winter
Hallo allemaal, dit is al weer de tweede week dat wij thuis zitten.
Wij hopen heel erg, dat het de laatste week is en dat wel elkaar
volgende week weer op de groep zien! Ook voor deze week hebben
we wat activiteiten bedacht voor het thema winter.

KNUTSELEN

Wij maken deze week een sneeuwpop van watjes. (zie bijlage)

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 kun je voorgelezen boekjes vinden op YouTube.
Wij hebben voor jullie uitgekozen in het thema winter, het boekje
Anna en de winter. Anna en de winter - Anna - De Voorlees Nanny - YouTube

ZINGEN
Werden jullie vorige week ook zo vrolijk van het zingen? Ook deze
week hebben we weer een leuk liedje over een sneeuwman.
Dag meneer de sneeuwman
Waar kom je vandaan
Dag meneer de sneeuwman
Blijf maar staan
Hier is een bezem
Een das en een hoed
Dag meneer de sneeuwman
Het staat je goed.
Dag meneer de sneeuwman - YouTube

SPEL
Kegelspel maken.
Samen met uw kind kun u een kegelspel maken van
wc-rolletjes wat heb je nodig:
6 wc rolletjes
Een bal
Eventueel verf en stiften
Het is het leukst om de wc rolletjes om te toveren tot
sneeuwpoppen. Verf samen met uw kind de wc rolletjes wit en
teken er met stiften een sneeuwpopgezichtje op.
Zet de wc rolletjes zo neer als bij een kegelspel. Drie achter dan 2
ervoor en als eerste 1 sneeuwpop. Laat uw kind nu met de bal
richting te sneeuwpoppen rollen. Hoeveel kan hij/zij er omver
rollen?
Om het moeilijker te maken, kunt u de wc-rolletjes ook opstapelen
en dan uw kind ze omver laten gooien. Wij zijn benieuwd of het
lukt.
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: sneeuwman knutselen
Benodigdheden: afdruk van de sneeuwpop
Watjes
Lijm
Zwart en oranje papier
Druk de afbeelding van de sneeuwpop af of teken zelf een sneeuwpop.
Laat uw kind de lijm op het papier doen en vervolgens de watjes
opplakken. Waarschijnlijk blijft er wat aan de vingers plakken. Laat uw
kind spelen en ontdekken wat de watjes alles doen.
Als dat klaar is kunt u van het oranje papier een wortelneus knippen en
van het zwarte papier ogen een hoed en knopen. Laat uw kind deze
opplakken.

