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We maken de kleuters warm met een schimmenspel waar ze het blad, de maan en het eitje zien.
Het is de bedoeling dat ze deze woorden gaan gebruiken.
Daarna oefenen we de schrijfmotoriek door met verf op de tafel een grote maan te tekenen. We
maken daarna een afdruk van onze maan op zwart papier.
Wie heeft er in het blad een gaatje gemaakt? Het is de rups die honger had en er een gaatje in
gemaakt heeft. De kleuters leren het woordje ‘gaatje’ door in de klas op zoek te gaan naar
gaatjes. Een gaatje in de muur, een knoopgaatje, een gaatje in de wasbak, …. In de klas staat ook
een ontdekbak waar de kleuters met gaatjes kunnen experimenteren. Bv. buizen met gaatjes
waar je pijpenrages in kan steken, een vergiet, doosjes met gaatjes, en nog veel meer.
De rups heeft heel veel honger en met een blaadje alleen heeft hij niet genoeg, dus gaat hij op
zoek naar eten. Wij gaan de rups helpen en gaan buiten mee op zoek naar eten. Daarna haalt de
juf haar tekentalent naar boven en tekent het eten dat de rups lust. De kleuters raden wat de
juf tekent (een appel, een peer, een lolly, een stukje taart,….) We eindigen onze voormiddag met
een leuke TIK TAK-voorstelling.
We oefenen het tellen met het gooien van een getallendobbelsteen en springen dan het aantal
sprongen in de rups vooruit dat de dobbelsteen aangeeft.
Ook oefenen we het patroon van 2 kleuren nog eens.
De laatste dag van de week komen de begrippen veel-weinig aan bod. Deze begrippen leren we
kennen, gebruiken en oefenen. Ook gaan we een proefactiviteit doen van allerlei dingen die de
rups ook eet. We benoemen dit alles en ruiken en proeven ervan. Hmmmm lekker…..
Groeten
De juffen van K 2/3 AB

