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Thema: Knuffels en Dieren. 

Introductie: Wij zullen het in dit thema over knuffels en dieren hebben. De komende weken gaan 
we gezellig knuffelen en veel te weten komen over dieren, bijvoorbeeld wat ze graag eten en waar 
ze leven. Omdat het dierenrijk heel omvangrijk is, zullen wij enkele dieren uitlichten en natuurlijk 
mag onze favoriete koe niet ontbreken, omdat wij heel veel van de koe krijgen. Mhoe... 

De kinderen mogen hun lievelingsknuffel meenemen en als ze geen lievelingsknuffel hebben, mogen 
ze een speelgoeddiertje meenemen of een foto van een dier en iets over hun knuffel of dier 
vertellen. Ook Puk neemt zijn lievelingsknuffel mee en vertelt waarom het zijn lievelingsknuffel is. 

Kring: Terwijl de kinderen met hun knuffels op schoot zitten, haalt Puk zijn lievelingsknuffel uit zijn 
rugzak. De leidster stelt zich voor aan de knuffel van Puk. Puk stelt zijn knuffel voor en vertelt 
waarom hij zijn knuffel zo lief vindt. De leidster kijkt samen met Puk naar de knuffels van de 
kinderen. Puk stelt zich voor aan de knuffel van één of twee kinderen. “Hallo, ik ben Puk en wie ben 
jij?” 

Knutselen:  
*Wij knutselen een koe en een zachte beer! 
*Een eend van voetafdruk! 

Knutselspel: de eend volgt het spoor van maïs 3+ 

(voor)lezen:  
*Anna en Konijn. 
*Bobbi naar de dierentuin.  
*Waar ben je kleine beer? Enz. 

Spelactiviteit:  
*Papierpuzzel, plaats het juiste plaatje bij het juiste dier 3+ 
*Dierenpuzzels maken.  
*Welk dier is weg?  
*Spelen met de boerderijdieren aan de zandtafel. 
*In de slaaphoek, Puk naar bed brengen en spelen met de knuffels. 
*Koe melken.  
*Buiten het apen eilandspel spelen. 
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*Herken/raad de dierengeluiden. 

Taal: We oefenen de woorden: beer, het bed, de buik, de kop, voelen, hard, zacht, groot, klein, 
moe, snurken, de pyjama en nog meer. 

Lied: 
*Knuffeltje hier kusje daar. 
*Snuffeltje, mijn allerliefste knuffeltje. 
*De dieren uit de dierentuin 
*Het dierenlied enz.  

Baby's :  

Op de KDV zullen wij met de baby's luisteren naar dierengeluiden en kijken en luisteren naar 
wat de dieren doen. 

In de lees / Snoezel hoek zullen we met de baby's plaatjes van dieren bekijken en 
benoemen. 

We zullen op het kleed op de vloer met knuffels spelen en de nadruk daarop leggen bv: de 
knuffel is zacht, dit is het oor, dit zijn de pootjes, neus, mond enz.  

Afronden: Aan het einde van de dag in de kring herhalen wat we gedaan hebben.  

Aan het eind het thema evalueren. 

Ontwikkeling stimulering: Grove / fijne motoriek, taal/spraak, rekenprikkels, sociaal  
emotionele ontwikkeling en de cognitieve ontwikkeling. 


