Klimboom Kleuterjournaal
Tips& Tricks- Week 3

Beste ouder(s),
Eerst en vooral wil ik jullie bedanken omdat jullie je kinderen zoveel als mogelijk thuis opvangen.
Het is hartverwarmend om zien hoe iedereen zorg draagt voor elkaar en zich aan de
voorschriften houdt.
Vervolgens willen we jullie een dikke PROFICIAT wensen, want jawel hoor, week 2 is alweer
achter de rug! Hop naar week 3! Jullie krijgen o.a. via deze weg, veel tips aangereikt om te doen
thuis. En deze week zal het geen uitzondering zijn!
Moest onze school open zijn, zouden we in de kleuterschool volop bezig zijn rond het thema
‘Pasen’. Daarom willen we jullie ideetjes aanreiken om thuis met de kapoen(en) te doen of te laten
doen. Niet vergeten, het is niet de bedoeling om alles op 1 dag te doen. Laat ze ook maar veel
spelen en hun fantasie ontwikkelen…

Media
Waarneming kip:
-https://www.youtube.com/watch?time_continue=422&v=-f-LFmKYNao&feature=emb_title
Digitale verhalen binnen het thema ‘Pasen’:
-‘Musti- Uit het ei’: https://www.youtube.com/watch?v=TDhfKhOU-30&feature=emb_logo
-‘Blij uit het ei’:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=PWb7ULB92WM&feature=emb_title
-‘Doties eieren’: https://www.youtube.com/watch?v=5LPP87UUYUk&feature=emb_title

Liedje: ‘Gele stippen op een ei’
-https://www.youtube.com/watch?v=OEsNLYkniVQ&feature=emb_title
Tip: luister en bekijk het filmpje meerdere keren met je kleuter(s)
- Wat of wie zie je in het filmpje?
- Wat hoor je? Waarover gaat het liedje?
- Wat gebeurt er in het filmpje?
- Sta stil bij de kleuren en ga op zoek naar die kleuren rondom jullie...
Bijvoorbeeld: ‘Rood, rood, ik heb geen rood... Ik moet nog rood gaan zoeken, hier in alle hoeken’
Laat je kleuter(s) in de kamer(s) op zoek gaan naar iets rood. Verschillende kleuren kunnen aan
bod komen.

Creatief

Papierslinger maken
Benodigdheden:
-Papier: dit kan gekleurd papier zijn, krantenpapier, papier uit reclameblaadjes, papier waar ze
eerst op gekleurd hebben
-Lijm
Laat de kinderen zelf stroken knippen (dat is gewoon rechtdoor knippen = goede oefening op het
knippen) Je plakt de uiteinden van de strook papier op elkaar en “lust”daar de volgende strook
doorheen waarvan je weer de uiteinden op elkaar plakt. Net zo vaak tot de slinger de gewenste
lengte heeft of jullie er genoeg van hebben. Misschien kan je de paasboom met deze mooi slinger
nog vrolijker maken?

Kip knutselen

Paaseitjes versieren
Je kan de eitjes printen (of overtekenen), laten inkleuren, verven... en dan uitknippen om
vervolgens aan de paasboom te hangen.

Wiskundig
Puzzel paaseieren: druk af (of teken over), lamineer (kan ook zonder) en knip. Laat uw kleuter(s)
de puzzel maken!

Legpuzzel online- Paashaas met paasei:
https://www.peuterspelletjes.net/pasen_legpuzzel_2.htm

Aftelversje: 5 kleine kuikentjes
Je kan 5 kuikentjes gebruiken om het concreet weer te geven. Dit kan via poppetjes, knuffeltjes,
prentjes...
Vijf kleine kuikentjes zie je hier
Één sprong er weg
Nu zijn er nog vier.
Vier kleine kuikentjes op mijn knie
Één springt er weg
Nu zijn er nog drie.
Drie kleine kuikentjes zitten heel tevree
Één springt er weg
Nu zijn er nog twee.
Twee kleine kuikentjes kijken om zich heen
Één springt er weg
Nu is er maar één.
Één klein kuikentje is helemaal alleen
Hij springt weg
Nu is er geen een!

Motorisch
Eitjes maken uit plasticine of zoutdeeg (recept: zie kleuterjournaal 1)

En smullen maar!
Koken met een eitje...

En vergeet niet lieve ouders, jullie zijn goed bezig!
Groetjes,
Het keluterteam en mevrouw Karen!

