Het Fopcadeau

LESMATERIAAL
Een pakket met lesmateriaal in aansluiting
op het prentenboek Het Fopcadeau

het fopcadeau

Lesmateriaal bij Het Fopcadeau
Toelichting
Bedankt voor het downloaden of bestellen van dit lespakket. Dit
lespakket is bedoeld om te gebruiken naar aanleiding van het
verhaal Het Fopcadeau.
Het verhaal in combinatie met het lesmateriaal biedt de
mogelijkheid om met peuters en kleuters op een betekenisvolle
manier aan het werk te gaan. Het niveau van het materiaal is
wisselend, maar over het algemeen geschikt voor kinderen tussen
de drie en zes jaar.
Het verhaal Het Fopcadeau is op verschillende manieren
beschikbaar gesteld. Je vindt dit verhaal digitaal op
www.onderwijsstudio.nl of op YouTube. Daarnaast is Het
Fopcadeau verkrijgbaar als prentenboek.
Het verhaal Het Fopcadeau is speciaal geschreven voor het
gebruik in onderwijs en kinderopvang. De werkbladen mogen
vrij gekopieerd worden voor educatieve doeleinden of voor
thuisgebruik. Alle illustraties en teksten in dit document zijn door
De Onderwijsstudio ontwikkeld*. Het is daarom niet toegestaan
dit lesmateriaal verder te verspreiden anders dan voor eigen
gebruik.
We hopen dat dit materiaal aan je verwachtingen voldoet. Voor
vragen, opmerkingen of ideeën kun je mailen naar
info@onderwijsstudio.nl.
Veel succes!
Team Onderwijsstudio
* Het Fopcadeau is eerder uitgegeven door Leskist.nl. Het lesmateriaal in dit
document is grotendeels identiek aan de eerder gepublicieerde versie.

ACTIVITEITEN
Spel en beweging
Idee
Knutselen
Kring en gesprek
Werkblad
Achtergrond

lesmateriaal Digiprentserie

het fopcadeau

Het Fopcadeau

Het verhaaltje

Thema’s en onderwerp

Alle pakjes liggen klaar om uitgepakt te
worden. Maar wie is het leukste cadeau? Eén
voor één vertellen de cadeautjes waarom zij
het belangrijkst, mooist, leukst of best zijn.
Totdat het Fopcadeau zich laat zien…

Dit verhaaltje kun je gebruiken bij:

Het Fopcadeau is deel 5 uit de
Digiprentserie.

•
•
•
•

themawerk over Sinterklaas
het oefenen van de rangtelwoorden, eerste,
tweede, derde, enz.
uitleggen wat een fopcadeau is
praten over beter willen zijn dan anderen

Tip: Op YouTube vind je de video van Het Fopcadeau op het kanaal van de Onderwijsstudio.
Je kunt deze video gebruiken op het digibord of delen met ouders.
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Knutselen
- Het
cadeau
Knutselen
- Het
cadeauvan
van klei
klei
Doel

Nieuwsgierig zijn, voorstellingsvermogen en creativiteit, gereedschappen en
technieken

Benodigdheden

Kneedbare klei, stomp mesje, schorten

Werkwijze

Lees het prentenboekje Het Fopcadeau voor en maak n.a.v. het verhaal een
cadeautje van klei. Geef de kinderen een goed bolletje kneedbare klei en laat
de kinderen hier een vierkant van maken. Snijd met een mesje het cadeautje
recht. Geef de kinderen nog een stukje klei en laat de kinderen hier een lange
dunne slang van maken. Plak de lange slang op het cadeautje en snijd
overtollige klei weg. Rol nog een lange dunne slang en geef het cadeautje
een strik (twee lussen). Laat het cadeautje drogen. Na het droogproces kan
het cadeautje geverfd worden.

Differentiatie

Maak allerlei verschillende formaten cadeautjes van klei en zet de cadeautjes
in een schoenendeksel van groot naar klein.
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Cadeautjes van mozaïek

Cadeautjes van mozaïek

Opdracht: Maak de verschillende cadeautjes met mozaïekfiguren na of plak de cadeautjes met
plakkertjes na.

Tip: Leg veel plakkertjes, lintjes en restjes cadeaupapier neer en laat kinderen zelf in het platte vlak
allemaal kleine cadeautjes maken van verschillende vormen.
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Chocoladeletter P
Werkblad: Chocoladeletter p
Opdracht: Een chocoladeletter met de letter p. Voor wie zou die zijn? Zet een cirkel om alle namen die
beginnen met de letter p.

mama

papa

piet

klaas

mildou

samuel

marlies

petra

pien

karin

anneloes

ella

pim

pablo

mozes

lucian

marit

vera

pam

pluk

pascal

peggy

pepijn

ilja

philip

christiaan

peter

oma

nel

koos
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Maak de reeks af
Werkblad: Maak de reeks af
Opdracht: Teken in het laatste vakje het juiste cadeautje.
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Opzegversje

Opzegversje Fopcadeau
mama's cadeau is rond
en vierkant is het cadeau
dat voor papa op de gang stond
voor mijn zusje een klein
maar zacht cadeau
wat zou het zijn?
dan krijg ik een grote doos
als het een fopcadeautje is
dan word ik heel boos

lesmateriaal Digiprentserie

het fopcadeau

Pakjes van groot naar klein
Pakjes van groot naar klein
Doel

Nieuwsgierig zijn, voorstellingsvermogen en creativiteit, gereedschappen en
technieken

Benodigdheden

Verschillende formaten dozen, verschillende maten vouwblaadjes, spulletjes
uit de klas, lijm, scharen, vlechtstroken, grote vellen papier, letterstempels,
stempelkussen goud

Werkwijze

Zet in de kring een aantal dozen in verschillend formaat. Vraag aan de
kinderen welke doos het grootst is en welke doos het kleinst is. Laat een van
de kinderen de dozen neerzetten van groot naar klein. Vraag aan de kinderen
in welke doos het grootste cadeautje past. Leg verschillende spulletjes neer
en laat de kinderen de voorwerpen in de juiste doos doen.
Neem vier vouwblaadjes van verschillende grootte en vouw hiermee vier
cadeautjes: Vouw het vouwblaadje diagonaal dubbel (schuine vouw) en vouw
het vouwblaadje weer open. Vouw de andere kant ook diagonaal dubbel
(schuine kruis) en vouw het vouwblaadje weer open. Vouw alle hoeken naar
binnen naar het midden van het kruis. Draai het vouwblaadje om en het
cadeautje is klaar. Doe dit ook zo bij de andere drie vouwblaadjes en plak de
cadeautjes op van groot naar klein. Plak met vlechtstroken linten op de
cadeautjes en stempel met letterstempels de woorden groot en klein onder de
cadeautjes.
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Dwars door de appel

Werkblad: Schrijven met Zwarte Piet

Opdracht: Kijk goed naar de stippen op de cadeautjes. Doe het voorbeeldje na en verbind de stippen
met elkaar.
kijken
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oefenen

zelf doen
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Kringspel
- Pakjes
doorgeven
Kringspel
– Pakjes
doorgeven
Kringspel – Pakjes doorgeven
Doel
Doel

Nieuwsgierig zijn, samen spelen en samen werken, sociale vaardigheden
Nieuwsgierig zijn, samen spelen en samen werken, sociale vaardigheden

Benodigdheden
Benodigdheden

Drie cadeautjes, cadeaupapier, vier boterbakjes met deksel, plakband,
Drie
cadeautjes,
cadeaupapier, vier boterbakjes met deksel, plakband,
scharen,
cd, cd-speler
scharen, cd, cd-speler

Werkwijze
Werkwijze

Beplak vier boterbakjes met stukjes cadeaupapier en doe in drie bakjes een
Beplak
vierDoe
boterbakjes
met
stukjes
cadeaupapier
enfopcadeau.
doe in drie bakjes een
cadeautje.
in 1 bakje
geen
cadeautje.
Dit is het
cadeautje.
Doe
in 1inbakje
geenZet
cadeautje.
Ditaan
is het
De kinderen
zitten
de kring.
de muziek
enfopcadeau.
laat de kinderen de
De
kinderendoorgeven.
zitten in deAls
kring.
Zet de muziek
aan en
de kinderen
cadeautjes
de muziek
stopt kijken
de laat
kinderen
die eende
bakje
cadeautjes
Alseen
de cadeautje
muziek stopt
kijken
de zit.
kinderen
diemet
eenhet
bakje
in hun handdoorgeven.
hebben of er
in het
bakje
Het kind
in
hun handmag
hebben
er eenbedenken
cadeautjeinindehet
bakje
kindkinderen
met het
fopcadeau
een of
kunstje
kring
en zit.
de Het
andere
fopcadeau
mag een
doen het kunstje
na. kunstje bedenken in de kring en de andere kinderen
doen het kunstje na.

Bewegingsspel - Pakjes mikken
Bewegingsspel – Pakjes mikken
Bewegingsspel – Pakjes mikken

Doel
Doel

Zelfvertrouwen hebben, actief zijn en initiatieven nemen, motorische
Zelfvertrouwen
vaardigheden hebben, actief zijn en initiatieven nemen, motorische
vaardigheden

Benodigdheden
Benodigdheden

Grote dozen ingepakt met cadeaupapier, bank, bal
Grote dozen ingepakt met cadeaupapier, bank, bal

Werkwijze
Werkwijze

Pak een aantal grote dozen in met cadeaupapier en zet de dozen op een
Pak
aantal
grote
dozen
methet
cadeaupapier
de dozen
op aan
een de
bankeen
neer
aan de
lange
zijdeinvan
speellokaal.en
Dezet
kinderen
gaan
bank
neer
aanzijde
de lange
zijde van
het speellokaal.
gaan
andere
lange
tegenover
de cadeautjes
staan.De
Dekinderen
bedoeling
vanaan
het de
spel
andere
lange
tegenover
de tegenover
cadeautjesjestaan.
is om met
eenzijde
bal het
cadeautje
omverDe
te bedoeling
mikken. van het spel
is om met een bal het cadeautje tegenover je omver te mikken.
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Stempelen - Mama
Stempel het woord - Mama
Opdracht: Welke naam staat er op het cadeautje?

Kleur de letters die je ziet in het woordje

Stempel in het vak hieronder het woordje
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.

mama
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Het Fopcadeau
Maak
het Fopcadeau
Doel

Nieuwsgierig zijn, voorstellingsvermogen en creativiteit, gereedschappen en
technieken

Benodigdheden

Prentenboekje Het Fopcadeau, schoenendozen, gekleurd papier, lijm,
scharen, plakkertjes, kleine- en grote letterstempels, stempelkussens,
woordstroken

Werkwijze

Maak zelf het fopcadeau van bladzijde 15
30 uit het prentenboekje Het
Fopcadeau. Neem het fopcadeau mee in de kring en vraag aan de kinderen
wie er wil weten wat er in het cadeautje zit. Laat de kinderen raden wat er in
het cadeautje zit. Doe de doos open en laat de inhoud van de doos aan de
kinderen zien. Er zit niks in de doos, maar aan de zijkant van de doos staat
een woord. Lees het woord voor: gefopt. Vraag aan de kinderen wat het
woord gefopt betekent en deel met elkaar de ervaringen rondom een
fopcadeau.
Lees het prentenboekje Het Fopcadeau voor en maak met de kinderen het
fopcadeau van bladzijde 15.
30 Beplak een schoenendoos met gekleurd papier.
Geef de voorkant van de schoenendoos een gezichtje. De oogjes kijken
omhoog omdat hij zo nieuwsgierig is wat er in de doos zit. Stempel op de
voorkant een naam voor wie het cadeautje is. Stempel op een woordstrook
het woord gefopt en plak het woord in de binnenkant van de doos. Laat de
kinderen het cadeautje mee naar huis nemen.

lesmateriaal Digiprentserie

het fopcadeau

Welk cadeautje is anders?
Werkblad: Welk plaatje is anders?
Opdracht: Kleur het cadeautje dat anders is dan het eerste cadeautje.
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Welke cadeautjes zie je?
Werkblad: Welke cadeautjes zie je?
Opdracht: Welke cadeautjes zie je op het bovenste plaatje? Kleur de cadeautjes die je ziet.
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ZoekWerkblad
de verschillen
– Zoek de verschillen (Eenvoudig)
Opdracht: De onderste tekening is nog niet af. Er missen 7 dingen? Teken ze er maar bij.
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Het Fopcadeau
is deel 5 uit de Digiprentserie

Bestel het Fopcadeau en andere titels uit de serie
via www.onderwijsstudio.nl

Ook altijd op zoek naar
creatieve en educatieve
materialen voor kleuters?
Op Credu.nl vind je
de leukste materialen
voor school, kinderopvang en thuis!

