Peuterpret 7 december t/m 18 december

Thema: Kerst
Introductie:
In dit thema staat Kerst centraal. We hebben een
viltenkerstboom op de groep die de kinderen
kunnen versieren. We praten over Kerst en wat
daar allemaal bij hoort.

De kerstmarkt gaat dit jaar helaas niet door, maar er is een leuke oplossing bedacht. Elk kind
knutselt een eigen kerstkaart en deze mag verstuurd worden naar opa en oma. Natuurlijk
mag het ook naar iemand anders. Papa of mama zorgt voor een envelop voorzien
van postzegel en naam en adres. Met de kinderen zullen wij de brieven op de post doen.
Hebben jullie nog oude kerstkaarten thuis dan mogen jullie deze meenemen. Dan kunnen
we daar weer mooie creaties van maken.

Week 50
Introductie: We bekijken de woordkaarten over kerst en benoemen wat daarop staat. Ook
versieren we de viltenkerstboom.
Knutselen: We knutselen een mooie kerstkaart voor opa of oma. Je mag natuurlijk ook voor
iemand anders een kerstkaart knutselen. Papa of mama zorgen voor een envelop met
postzegel
Ontdekken: Er staat een bak op de groep. Wat zit daar allemaal in? We ontdekken door te
voelen wat er allemaal in de bak verstopt zit.

Week 51
Knutselen: We knutselen onze eigen kerstbal. We bestempelen papierenbordjes met kurk.
Het wordt vast prachtig! Misschien komt hij thuis wel in de kerstboom te hangen.
Kleurplaat: We kleuren een mooie kleurplaat van Puk over de kerst.
Wandelen: We brengen onze geknutselde kerstkaarten naar de brievenbus. Wat zal
iedereen van onze mooie kaarten vinden?

Tijdens het thema zijn we ook bezig met taal, rekenen en zingen. De volgende liedjes,
woorden en begrippen komen aanbod.
Zingen:
Kling klokje klingelingeling
Jingle Bells
Vrolijk kerstfeest
Stille nacht, heilige nacht
Rekenen:
We bespreken de begrippen aan en uit
Er is een halve kerstboom met ballen, kan jij evenveel ballen aan de andere kant kleuren?
Taal: we leren de volgende woorden..
Kerst
Kerstboom
Kribbe
Baby Jezus
Drie Wijzen
Stal
Josef en Maria
Bel
Krans
Lichtjes
Voorlezen:
Bobbi viert kerst
Dikkie Dik viert kerstmis

