Peuterpret week 19 t/m week 22

In dit thema staat kleding centraal. De kinderen kijken naar hun
eigen kleren en spelen met verschillende kledingstukken. Ze
maken kennis met de verschillende kenmerken van kleren en
praten hierover. Ze passen kleren aan en kiezen kleren uit.

Week 19
-

Introductie
We gaan met de baby’s op een speelkleed zitten. We zetten een wasmand met kleding erbij.
De baby’s ontdekken en spelen met het materiaal uit de wasmand.

-

Voorlezen
We kijken met de baby’s en dreumesen naar het kijkboek. Naast het kijkboek hebben we
kledingstukken die horen bij de plaatjes.

-

Knutselen
We kleuren de kleurplaat die past bij dit thema. De kinderen kunnen kiezen uit twee
verschillende kleurplaten.

Week 20
-

Ontdekken
We hebben verschillende stoffen materialen. Samen met de baby’s en dreumesen voelen we
het materiaal. Is het hard of zacht? Misschien kriebelt het wel een beetje.

-

Knutselen
We gaan de nieuwe kleding van Puk verven met onze vingers of met een kwast. De leidsters
knippen het uit. Samen met de dreumesen gaan we alvast een beetje oefenen met knippen.

-

Kring
Een hoedje op mijn hoofd. De kinderen zitten in een kring en doen hun ogen dicht. De
leidster zet een rode hoed op het hoofd van Puk. We zingen het liedje 1, 2, 3, 4 hoedje van
papier. Een andere variatie die we kunnen is: Zakdoekje leggen.

Week 21
-

Spel
De koffer van Puk wordt ingepakt. De dreumesen pakken de koffer in. Wat heeft Puk
allemaal nodig? Vergeet zijn tandenborstel niet.
Vervolgens spelen de baby’s met de inhoud van de koffer. Wat zit er allemaal in? En hoe
voelt dat allemaal?

Babypret op de kloostertuin

Wat heb jij aan vandaag?

-

Knutselen
We gaan Puk nu aankleden. De creaties van vorige week worden nu opgeplakt en op de
groep opgehangen.

Week 22
-

Verschonen
Puk heeft een schone luier nodig. We leggen het verschoonkleed op de groep. Samen met de
kinderen geven we Puk een schone luier.

-

Afsluiting
We sluiten het thema af met een modeshow. De kinderen mogen de hele week verkleed
komen. We showen onze creaties op de catwalk met een gezellig muziekje.

