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ACTIVITEITEN PEUTEROPVANG
WEEK 3 ‘Coco kan het’
Thema Nationale Voorleesdagen

INLEIDING
Van 20 t/m 30 januari zijn de Nationale Voorleesdagen. Dit jaar staat het
prentenboek ‘Coco kan het’ van Loes Riphagen centraal:
Het is tijd voor de kleine Coco om haar vleugeltjes uit te slaan. Alle andere
babyvogels zijn al uitgevlogen. Maar voor Coco is dit nog niet zo makkelijk. Wat
nou als ze heel hard valt? Maar als ze de sprong waagt, zou ze nieuwe vriendjes
kunnen maken. Gelukkig heeft Coco een wijze moeder die haar net het zetje
geeft dat ze nodig heeft!

VOORLEZEN
Op de peuteropvang zouden we het boek Coco kan het voorlezen. Helaas kan
dat nu niet. Met onderstaande link kunnen jullie thuis toch dit mooie verhaal
horen:
https://vimeo.com/479865246
Om de taalontwikkeling te stimuleren, de woordenschat te vergroten is het
belangrijk elke dag voor te lezen. Probeer dit verhaal elke dag te laten
zien/horen, zo gaan de kinderen het verhaal steeds beter begrijpen.

KNUTSEL
In het pakketje dat jullie hebben gekregen, zitten materialen om een eigen Coco
te maken. Leuk om een grote en een kleine vogel te maken (moeder en Coco).
Knip alle onderdelen uit. Lijm het zwarte papier om de wc-rol. Laat de kinderen
de vleugels, snavel en ogen plakken. Vraag van te voren aan de kinderen waar
de vleugels zitten. Op het hoofd? Op de buik? Nee, op de rug!

ZINGEN
https://youtu.be/JM60uR9Z5p4 Via deze link is het lied te beluisteren dat hij
dit thema hoort. Het wordt ondertiteld en de plaatjes uit het boek worden
gebruikt. Probeer het liedje regelmatig te laten horen, dan kunnen de kinderen
het straks vast meezingen.

SPEL
In het pakket dat jullie hebben gekregen zit een spel: Vogelbingo.
Probeer alle vogels die op de kaart staan te spotten in je tuin, of in het park.
Lukt het om de hele kaart vol te krijgen? En lukt het ook om Coco te vinden? Je
mag er natuurlijk de hele week over doen.

EXPRESSIE / ONTDEKKEN
Wat hoog! Coco gluurt naar beneden. Wat is het hoog! Ze drukt haar vleugels
plat op haar rug en trippelt snel terug naar het nest.
Coco wil graag naar beneden maar durft niet. Het is veel te hoog.
Pak een (vogel)knuffel en zet deze op een lage kast/tafel. Kan je iets maken
waarmee je knuffel van de kast/tafel gehaald kan worden?
• Een paar ideeën: maak een ladder van K’nex
• Bouw een trap van duplo blokken, kapla blokken
• Misschien kan je een ladderauto maken

