Thema: Ik en mijn familie

Week 7
Kring: Introductie “mijn familie”. In de kring praten we over onze familie
terwijl we de foto’s bekijken. De kinderen wijzen zichzelf en hun familieleden
op de foto’s aan.
Ontdekken: In bad! Ruik eens, deze baby heeft een vieze luier. Ruiken jullie
dat ook? Deze baby moet maar eens lekker in bad, denken jullie dat ook?
Zingen: In Holland staat een huis
Voorlezen: Ole wil zijn popje en Bobbi wordt grote broer

Week 8
Knutselen: Een mooie foto. Puk heeft een cadeautje gemaakt voor zijn oma,
het is een foto van Puk in een lijstje. Het fotolijstje heeft Puk zelf versierd.
Voor wie wil jij een fotolijstje maken? Voor papa, mama, opa of oma
misschien?
Spel: Met de trein naar oma. Bij wie gaat Puk ook alweer logeren, bij oma?
Willen de kinderen mee? Eerst gaan we een treinkaartje kopen, daarna
stappen we in de trein. Opschieten, anders komen we te laat! De trein gaat
bijna weg!
Zingen: De wielen van de bus/trein, klein rood autootje, op een klein
stationnetje
Voorlezen: Nijntje gaat logeren

Peuterpret op de kloostertuin

In het thema “ik en mijn familie”staat familie centraal. De kinderen
ontdekken welke mensen bij hun familie horen. We praten over jong en oud,
verschillende familieleden, verjaardagen en samen dingen doen. We doen
bijvoorbeeld alsof we gaan logeren bij oma en maken een collage met
familiefoto’s. In de huishoek kunnen de kinderen spelen alsof ze een baby,
een papa of mama zijn.

Week 9
Spel: Wie woont er bij jou? We kijken naar de foto’s die de kinderen hebben
meegebracht. Wie wonen er allemaal bij jou in huis? Wijs ze maar aan op de
foto’s. Wonen er misschien ook dieren bij jou in huis?
Knutselen: Lekker kleien. Kijk eens, Puk wil ons iets laten zien. “Wat heb je
daar Puk? Dat ben ik, nagemaakt van klei.” Lijkt het beeldje op Puk?
Zingen: In Holland staat een huis, opa, oma op bezoek
Voorlezen: Ole wil zijn popje (herhaling)

Week 10
Spel: Wie kan er goed bouwen? In de bouwhoek maken we van de grote
blokken, samen met elkaar, een groot huis.
Knutselen: Een familieboom. De meegebrachte foto’s gaan we knippen en
plakken we op de boom. We maken onze eigen stamboom/familieboom.
Zingen: Herhaling van eerder gezongen liedjes.
Voorlezen: Jip en Janneke, bij tante Mies

