Opa Sloddervos

LESMATERIAAL
Een pakket met lesmateriaal in aansluiting
op het prentenboek Opa Sloddervos

opa sloddervos

Lesmateriaal bij Opa Sloddervos
Toelichting
Bedankt voor het downloaden van dit lespakket. Dit lespakket is
bedoeld om te gebruiken naar aanleiding van het verhaal Opa
Sloddervos. Het leven van Opa Sloddervos is een rommeltje. Maar
op een dag bedenkt hij iets waardoor alles anders wordt. Een
verhaal over modern en ouderwets, over kleding, verandering en
jong willen blijven
Het verhaal in combinatie met het lesmateriaal biedt alle
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 Opa Sloddervos is op verschillende manieren
beschikbaar gesteld. Je vindt dit verhaal digitaal op
www.onderwijsstudio.nl of op YouTube. Daarnaast is Opa
Sloddervos verkrijgbaar als prentenboek.
Het verhaal Opa Sloddervos 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

ACTIVITEITEN
Spel en beweging
Idee
Knutselen
Kring en gesprek
Werkblad
Achtergrond

lesmateriaal Digiprentserie

opa sloddervos

Themawerk rond Opa Sloddervos
Het verhaal van Opa Sloddervos is gemaakt n.a.v. het thema ‘Voor altijd jong’ voor de
Kinderboekenweek 2016. Je kunt het gebruiken om aandacht te geven aan thema’s als
Vroeger, Jong en oud of familie. Daarnaast kun je combineren met het thema Kleding of Mode.
Een aantal educatieve elementen lichten we hierbij toe:

Educatieve elementen
Lang geleden: De tijd van een opa en oma was anders. Maar wat was er anders en hoe
is dat nu? Door te werken over vroeger leren kinderen over de ontwikkeling door de
jaren heen. Niet alleen zijzelf veranderen, maar ook hun omgeving en de mogelijkheden.
Je kunt kinderen in aanraking brengen met het verleden en hun interesse wekken voor
de manier van leven in een andere tijd.
Familie: Opa’s en oma’s. Niet ieder kind kent ze en soms zijn ze al heel oud. Soms
wonen ze ver weg en soms ook niet zo spraakzaam. Hoeveel weten de kinderen eigenlijk
over hun opa of oma. Het verhaal van Opa Sloddervos kan aanleiding zijn om dit te
onderzoeken.
Mode: Opa Sloddervos voelt zich oud. Hij wil weer jonger zijn. Hij koopt andere kleding
om weer modern te zijn. Maar wat is modern en wat is mode? Je kunt dit onderwerp
eventueel uitbreiden richting het thema Kleding een een kledingwinkeltje in de klas
maken.
Muziek: Ook muziek speelt een rol in het leven van Opa Sloddervos. Hij valt terug op
zijn oude platenspeler en geniet van de muziek die hij nog kent van vroeger. Ook oma
herkent en waardeert het. Je kunt niet alleen bekijken wat een platenspeler is, maar ook
samen muziek van vroeger luisteren en muziekstijlen leren herkennen.
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Kring – Praten over Opa Sloddervos
Nieuwsgierig zijn, communiceren en taal, woorden en begrippen

Doel

Benodigdheden

Kringgesprekken
Prentenboek Opa Sloddervos
Neem het boekje Opa Sloddervos en bekijk samen de voorkant en praat

Werkwijze

met de kinderen over wat ze zien. Lees de titel voor en vraag aan de
kinderen waar het boekje over zou kunnen gaan. Wat doet Opa Sloddervos
op de voorkant? Lees het verhaal voor en praat met de kinderen over de
inhoud van het boekje. Laat de kinderen hun ervaringen delen en reageer
op wat de kinderen vertellen.
Je kunt gebruik maken van de onderstaande vragen:
o

Oma is boos op opa. Weet je ook waarom?

o

Opa vindt dat niet leuk. Wat gaat hij doen?

o

Opa gaat andere kleding kopen. Weet je ook waarom?

o

Vind jij opa met andere kleding ook mooier? En ook jonger?

o

Wat doet hij als hij thuiskomt?

o

Wat doet oma als ze thuiskomt?

o

Is het ook gezelliger geworden in huis?

Sommige vragen kun je ook op een ander tijdstip behandelen. Zorg ervoor
dat een kringgesprek niet te lang duurt en dat de kinderen betrokken blijven.

Handpop Opa

Verteltafel

opa sloddervos

Vertel het verhaal met behulp van de handpop. Gebruik de handpop om
vragen te stellen aan de kinderen of om een situatie verder uit te spelen.
Een handpop gebruiken is goed om bepaalde emoties uit te laten beelden
en om gesprekjes te voeren. Laat de kinderen er zelf ook mee spelen en
laat ze (eventueel in combinatie met andere handpoppen) allerlei avonturen
bedenken.
Verzamel samen materiaal rondom het thema en richt een verteltafel in.
Hang afbeeldingen van het boekje boven de verteltafel en laat de kinderen
met poppetjes het verhaal naspelen.

Tijdlijn aan de muur
Fototijdlijn
Hang aan de muur foto’s of afbeeldingen van baby, peuter, kleuter, kind, tiener, volwassene, opa/oma
en lamineer de foto’s. Voorzie de foto’s van woordkaartjes.

lesmateriaal Digiprentserie

Kring – Wat zit er in mijn handtas?

Kring – Wie zijn jouw opa en oma?

Doel

Wie
zijn jouw opa en oma?
Nieuwsgierig zijn, communiceren en taal, woorden en begrippen

Werkwijze

Laat de kinderen vertellen over hun eigen opa of oma. Misschien passen zij

Tip

Tip

wel op de kinderen als de ouders werken, misschien logeren ze er weleens
of gaan ze op visite. Door samen de ervaringen en belevingen te delen krijg
je al snel een leuk gesprek. Gebruik de volgende vragen om richting te
geven aan je kringgesprek:
o

Hoe heet je opa of oma

o

Hoe zien ze eruit?

o

Waar wonen je opa en oma

o

Hoe ziet hun huis eruit?

o

Wat vind je leuk aan opa en oma?

o

Wat doe je als je bij opa en oma bent?

Houd er rekening mee dat sommige opa’s en oma’s van de kinderen nog
niet oud zijn, dat er geen of weinig contact is of dat deze al overleden zijn.
Kinderen kunnen dit heel verschillend beleven en de samenstelling van
gezinnen is soms best complex. Het gaat er in het gesprek vooral om dat
kinderen leren om over hun eigen beleving te praten.
Laat kinderen foto’s meenemen van hun eigen opa’s en oma’s. Bekijk
samen de foto’s en laat de kinderen vertellen over hun eigen opa’s en
oma’s. Je kunt de kinderen hun opa of oma na laten tekenen.
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Kring – Kennismaken met de vos
Nieuwsgierig zijn, wereld verkennen, waarnemen en ordenen

Doel

Benodigdheden

Prentenboek Opa Sloddervos, beeldmateriaal vossen, digibord, informatieve

Het leven van de vos
boeken over vossen.

Naar aanleiding van het prentenboekje Opa Sloddervos bestudeer je samen

Werkwijze

het leven van vossen. Verzamel beeldmateriaal over vossen en hang dit op
en leg ook boekjes neer over vossen. Bekijk op het digibord hoe een vos
eruit ziet en hoe hij leeft. Neem handpop vos en laat deze vos vragen
stellen:
o

Waar leven vossen?

o

Heb jij weleens een vos in het echt gezien?

o

Kun je een vos ook aaien?

o

Ik ben een roofdier. Weet je ook waarom?

o

Hoe zie ik er uit?

o

Weet je ook wat ik allemaal kan?

o

Wat eet ik?

Op de website van Schooltv vind je een filmpje over een vos. Bij dit filmpje
staat dat het geschikt is voor 7-jarigen, maar het kan ook zeker gebruikt
worden voor jongere kinderen. Het filmpje laat zien hoe een vos jaagt. Zoek
op www.schooltv.nl naar ‘vos’.

Lees- schrijfhoek

Laat de kinderen een boek maken over een vos. Knip uit natuurtijdschriften
afbeeldingen van vossen en plak het op. Laat de kinderen teksten bedenken
over de vos en schrijf die erbij of laat de kinderen zelf woorden schrijven of
(na)stempelen als ze dat al kunnen.
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Doel
Kring – Doe de metamorfose
Benodigdheden

Nieuwsgierig zijn, communiceren en taal, woorden en begrippen
N.a.v. het prentenboek Opa Sloddervos

Nieuwsgierig zijn, communiceren en taal, woorden en begrippen
opa sloddervos
Werkwijze
Neem het verhaal en praat met de kinderen over opa. Opa Sloddervos kijkt

Doel
Benodigdheden

in de spiegel. Wat ziet hij als hij in de spiegel kijkt? Is hij tevreden met

N.a.v.
prentenboek Opa Sloddervos
Doe
dehet
metamorfose
zichzelf? Wat gaat opa doen? Als opa weer in de spiegel kijkt, wat ziet hij
dan? Is hij ook veranderd?
Neem het verhaal en praat met de kinderen over opa. Opa Sloddervos kijkt
Neem een grote spiegel en bekijk jezelf in de spiegel en benoem wat je ziet.
in de spiegel. Wat ziet hij als hij in de spiegel kijkt? Is hij tevreden met
Laat de kinderen ook in de spiegel kijken. Wat zien zij? Vinden de kinderen
zichzelf? Wat gaat opa doen? Als opa weer in de spiegel kijkt, wat ziet hij
zichzelf mooi? Zet een hoed op je hoofd en kijk weer in de spiegel. Staat de
dan? Is hij ook veranderd?
hoed mooi? Laat een van de kinderen uit een grote verkleedkist iets
Neem een grote spiegel en bekijk jezelf in de spiegel en benoem wat je ziet.
aantrekken en bekijk het kind in de spiegel.
Laat de kinderen ook in de spiegel kijken. Wat zien zij? Vinden de kinderen
Wat vinden de kinderen mooier: het kind met jasje of zonder jasje. Let er op
zichzelf mooi? Zet een hoed op je hoofd en kijk weer in de spiegel. Staat de
dat je gesprek positief blijft en dat iedereen een eigen mening en stijl heeft.
hoed mooi? Laat een van de kinderen uit een grote verkleedkist iets
Het gaat er om dat de kinderen leren om te reageren op verandering en dit
aantrekken en bekijk het kind in de spiegel.
in woorden kunnen verwerken.
Wat vinden de kinderen mooier: het kind met jasje of zonder jasje. Let er op

Werkwijze

dat je gesprek positief blijft en dat iedereen een eigen mening en stijl heeft.
Tekenopdracht
Kopieer voor elk kind de twee koppen op een wit vel papier. De kinderen
Het gaat er om dat de kinderen leren om te reageren op verandering en dit
tekenen opa met zijn oude kleding en teken opa met nieuwe kleding.
in woorden kunnen verwerken.
Stempel de woorden VOOR en NA erbij.
Tekenopdracht

Kopieer voor elk kind de twee koppen op een wit vel papier. De kinderen
tekenen opa met zijn oude kleding en teken opa met nieuwe kleding.
Stempel de woorden VOOR en NA erbij.

Tijdlijn aan de muur

ang aan de muur foto’s of afbeeldingen van baby, peuter, kleuter, kind, tiener, volwassene, opa/oma

n lamineer de foto’s. Voorzie de foto’s van woordkaartjes.

Kring – Wat zit er in mijn handtas?
Nieuwsgierig zijn, communiceren en taal, waarnemen en ordenen

Doel

Benodigdheden

Werkwijze

Doel

De handtas

Blinddoek, handtas met spulletjes zoals een pen, zakdoek, lippenstift, enz.
Neem een handtas met allerlei spulletjes. Doe bij een van de kinderen een
blinddoek voor. Het kind voelt in de tas en pakt iets uit de tas. Het moet

raden wat het heeft gepakt.
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Wasmandestafette

Zelfvertrouwen hebben, actief zijn en initiatieven nemen, motorische

Kring – Van alles rond het thema kleding

Doel

Nieuwsgierig zijn, communiceren en taal, woorden en begrippen

Benodigdheden

Een
kist
volmet
kleding
Kist of
koffer
verschillende soorten kledingstukken

Werkwijze

In de kring staat een kist of koffer met allerlei verschillende kledingstukken.

Opdracht

Opdracht

Eigen kleding

Bespreek met de kinderen hoe de kledingstukken heten. Het ene
kledingstuk is groter dan een ander kledingstuk. Waarom? Zo komt het
begrip ‘maten’ aan de orde. Trek een kledingstuk aan en vraag aan de
kinderen of ze het mooi vinden staan. Laat een van de kinderen een
kledingstuk aantrekken. Past het? Is het voor de zomer of voor in de winter.
Sorteer de kleding op zomer of winter of op grootte.
Je kunt n.a.v. deze les vieze kleding uit de kist met de hand laten wassen en
buiten aan een waslijn laten drogen. Betrek de kinderen bij je les door ze
veel dingen zelf te laten doen. Je kunt bij dit lesje praten over vieze, natte,
droge kleding, witte en donkere kleding. Hoeveel sop heb je nodig? Zijn er
genoeg wasknijpers? Hoelang duurt het voordat je was droog is? Hoe
wassen mama en papa thuis? Drogen jullie binnen of buiten de was of in
een wasdroger?
De kinderen knippen uit tijdschriften verschillende soorten kleding en
plakken deze kleding aan een waslijn op. Je kunt de kleding ook plakken op
een groot vel papier. De zomerkleding bij zomer en de winterkleding bij
winter.
Bekijk samen de verschillende kledingstukken die de kinderen aan hebben.
Benoem de verschillende soorten kledingstukken en betrek ook de details
erbij. Eventuele vragen kunnen zijn:
o

Welke kleur broek heb je aan?

o

Wat staat er op je trui?

o

Hoeveel knopen zitten er op je broek?

o

Staan er ook letters op je trui?

o

Mag je zelf uitzoeken wat je aandoet?

o

Wie heeft er nieuwe kleding aan?
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Spel Kledingwinkel

Richt een hoek van de klas in als kledingwinkel. Zorg voor een

De kledingwinkel

afgeschermde ruimte met genoeg loopruimte. In de hoek zijn paskamers,
een toonbank, rekken met kleding en spiegels. De inbreng van de kinderen

Spel Kledingwinkel

is belangrijk
zodat
betekenis
krijgt. Bespreek
met een
de kinderen
Richt
een hoek
vande
dehoek
klas in
als kledingwinkel.
Zorg voor
woorden en begrippen
zoals
korting,
prijzen, maten,
aanbieding,
sale, %,
afgeschermde
ruimte met
genoeg
loopruimte.
In de hoek
zijn paskamers,
uitverkoop,
enz.
Denkmet
ookkleding
aan heten
maken
van prijskaartjes
en het
ordenen
een
toonbank,
rekken
spiegels.
De inbreng van
de kinderen
de kleding
op de
maat
of soort.
Hiermee
je leerelementen
aan het spel
isvan
belangrijk
zodat
hoek
betekenis
krijgt.kun
Bespreek
met de kinderen
toevoegen.
woorden
en begrippen zoals korting, prijzen, maten, aanbieding, sale, %,
uitverkoop, enz. Denk ook aan het maken van prijskaartjes en het ordenen
Legde
in kleding
de kringop
kledingstukken
van baby’s,
peuters, tienersaan
en het
vanspel
van
maat of soort.neer
Hiermee
kun je leerelementen

Kleding

volwassenen. Bekijk samen de kledingstukken en praat over de
toevoegen.
verschillende maten. Vragen die eventueel aan de orde kunnen komen:
o deKun
je kledingstukken
de kleding nog neer
aan van
je een
baby tieners
was? en van
Leg in
kring
vantoen
baby’s,
peuters,
o Pas jijBekijk
de kleding
van
mama?
volwassenen.
samen
dejekledingstukken
en praat over de

Kleding

o Pas ikmaten.
jullie kleding?
verschillende
Vragen die eventueel aan de orde kunnen komen:
o
Wat
voor
kleding
heeftaan
jouw
opa
of oma?
o Kun je de kleding nog
van
toen
je een baby was?
Hebben
oo Pas
jij depapa’s
kledingandere
van je kleding
mama? dan mama’s?
o

Pas ik jullie kleding?

o

Wat voor kleding heeft jouw opa of oma?

o Hebben papa’s andere kleding dan mama’s?
Spel – Verkleedfeest
Emotioneel vrij zijn, communiceren en taal, sociale vaardigheden

Doel

Spel – Verkleedfeest
De
Benodigdheden
Kistverkleedkist
of koffer met verschillende soorten kledingstukken

Doel
Werkwijze

Emotioneel vrij zijn, communiceren en taal, sociale vaardigheden
In een kist of koffer zitten verschillende kledingstukken. Verdeel de kinderen

Benodigdheden

in groepjes
en geef elk
groepje
een andere opdracht:
Kist
of koffervan
mettwee
verschillende
soorten
kledingstukken

Werkwijze

Modeshow

Modeshow

o

Verkleed je als een oude opa en oma.

o kist
Verkleed
als twee
nette mensen.
In een
of kofferjezitten
verschillende
kledingstukken. Verdeel de kinderen
o Verkleed
je met
zomerkleding.
in groepjes
van twee
en geef
elk groepje een andere opdracht:
Verkleedje
jeals
meteen
winterkleding.
oo Verkleed
oude opa en oma.
o
Verkleed
je
als
een
o Verkleed je als twee zwerver.
nette mensen.
Verkleedje
jemet
metzomerkleding.
stoere kleding.
oo Verkleed

Verkleedje
jemet
metwinterkleding.
vrolijke kleding.
oo Verkleed
Verkleedje
jeals
meteen
kleding
voor in de regen.
oo Verkleed
zwerver.
o

Verkleed je met stoere kleding.

Als oiedereen
verkleed
kun je een
modeshow organiseren. Maak een
Verkleed
je metisvrolijke
kleding.
podium
en roep om
de beurt
de voor
kinderen
om zich te showen.
o Verkleed
je met
kleding
in deop
regen.

Als iedereen verkleed is kun je een modeshow organiseren. Maak een
lesmateriaal
Digiprentserie
podium
en roep

om de beurt de kinderen op om zich te showen.

ver opa Sloddervos. Stimuleer de fantasie van de kinderen en laat ze hun eigen illustraties en

Doel
ksten bedenken.

Zelfvertrouwen hebben, communiceren en taal, woorden en begrippen

Werkwijze

De leerkracht zegt een rijtje met woorden en het kind zegt een woord dat niet

Doel

Werkwijze

in het er
rijtje
past
en waarom het woord niet in het rijtje past. Mogelijk woorden
Taal – Wat hoort
niet
bij?
zijn:

Taalspelletjes
o opa – oma – politie

Zelfvertrouwen hebben, communiceren en taal, woorden en begrippen
o

woonkamer – slordig – netjes

o muziek
– voorlezen
– radio
De leerkracht
zegt
een rijtje met
woorden en het kind zegt een woord dat niet
o rijtje
jurkpast
– rok
voetbalschoen
in het
en–waarom
het woord niet in het rijtje past. Mogelijk woorden
zijn: o

zeehond – vos – eekhoorn

o
o

kledingwinkel
– tandarts – schoenenwinkel
opa
– oma – politie

o
o

badpak – sjaal
- muts– netjes
woonkamer
– slordig

o

muziek – voorlezen – radio

o

jurk – rok – voetbalschoen

o

zeehond – vos – eekhoorn

o

badpak – sjaal - muts

Taalspel - Tegenstellingen
o kledingwinkel – tandarts – schoenenwinkel

Doel

Zelfvertrouwen hebben, communiceren en taal, woorden en begrippen

Werkwijze

Tegenstellingen: De leerkracht zegt een zin en de kinderen maken de zin af.

Doel

Werkwijze

Doel

Werkwijze

Mogelijke zinnen kunnen zijn:
Taalspel - Tegenstellingen
o

Opa is niet jong, maar…

o Oma is hebben,
niet blij, communiceren
maar…
Zelfvertrouwen
en taal, woorden en begrippen
o

Opa is niet netjes, maar is juist heel…

o De kist staat
niet beneden,
… en de kinderen maken de zin af.
Tegenstellingen:
De leerkracht
zegtmaar
een zin
o Dezinnen
winkelkunnen
is niet ver
Mogelijke
zijn:weg, maar…
Taalspel – Samengestelde
woorden
o Opa
Opa is
heeft
muziek
niet zachtjes aan staan, maar heel…
o
nietde
jong,
maar…
o Oma is niet blij, maar…
Zelfvertrouwen hebben, communiceren en taal, woorden en begrippen
o Opa is niet netjes, maar is juist heel…
o De kist staat niet beneden, maar …
Laat de kinderen de onderstaande woorden samenvoegen in een woord.
o De winkel is niet ver weg, maar…
Bijvoorbeeld was - lijn = waslijn
o Opa heeft de muziek niet zachtjes aan staan, maar heel…
o

Was – hand

o

Spijker – broek

o

Onder – broek

o

Hand – tas

o

Tuin – broek

o

Kleding – winkel

o

Hagel – wit

o

Vloer – kleed

o

Knie – kous

o

Vossen – hol

o

Platen - speler

o

Bos – pad

Met het woordje ‘was’ kun je verschillende woorden maken: waslijn –
washand – wasbak – wasrek – wasmachine – wasdroger – wasmand –
wastafel – wasknijper – waslijn
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Spel - Uitbeelden
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Schoonmaken

Werkblad: Wat heb je nodig om je huis schoon te maken?

Opdracht: Kleur de dingen die je gebruikt om het huis schoon te maken.

lesmateriaal Digiprentserie
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Waar rent opa heen?

Werkblad: Waar rent opa heen?

Opdracht: Volg de weg en je weet waar Opa Sloddervos heen rent.

lesmateriaal Digiprentserie
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MijnSjabloon:
T-shirt Mijn T-shirt
Opdracht: Knip het T-shirt uit en versier het met plakkertjes of stiften.

lesmateriaal Digiprentserie

Vertelpoppetjes opa en oma
Vertelpoppetjes opa en oma

Doel

opa sloddervos
Emotioneel vrij zijn, communiceren en taal, sociale vaardigheden
Doel
Emotioneel vrij zijn, communiceren en taal, sociale vaardigheden

Benodigdheden

Spelen
metSloddervos
poppetjes
Plaatjes Opa
en Oma Sloddervos
Benodigdheden
Plaatjes Opa Sloddervos en Oma Sloddervos

Werkwijze

Kopieer de onderstaande plaatjes en laat de kinderen de plaatjes inkleuren.
Werkwijze
Kopieer de onderstaande plaatjes en laat de kinderen de plaatjes inkleuren.
Knip de plaatjes uit en plak ze op ijslollystokjes. De kinderen kunnen het
Knip de plaatjes uit en plak ze op ijslollystokjes. De kinderen kunnen het
verhaal naspelen of een ander verhaal bedenken met de ijslollystokjes.
verhaal naspelen of een ander verhaal bedenken met de ijslollystokjes.

lesmateriaal Digiprentserie
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WatWerkblad:
is anders?
Wat is anders?
Opdracht: Kijk goed naar het eerste plaatje en kleur wat anders is in het tweede plaatje.
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Knopendoos
Met knopen kun je allerlei rekenkundige activiteiten doen zoals knopen sorteren op kleur of grootte,

Knopendoos

knopen tellen, rijen van 5, 10, 15 knopen maken. Welke rij is het langst? Knopen kun je sorteren op
dikte. Groepjes maken van bijvoorbeeld 4 knopen, enz.

et knopen kun je allerlei rekenkundige activiteiten doen zoals knopen sorteren op kleur of grootte,
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Kring – Petje op

nopen tellen, rijen van 5, 10, 15 knopen maken. Welke rij is het langst? Knopen kun je sorteren op

Rekenen
met
Knopendoos
kte. Groepjes maken van
bijvoorbeeld
4 knopen
knopen, enz.
Tijdlijn aan de muur

Doel

Emotioneel vrij zijn, communiceren en taal, motorische vaardigheden

Benodigdheden

Voor elk kind een petje

Met knopen kun je allerlei rekenkundige activiteiten doen zoals knopen sorteren op kleur of grootte,
Werkwijze
Elk kind krijgt een petje op. Alle kinderen staan netjes in een paar rijen
ang aan deKring
muur –foto’s
ofop
afbeeldingen
van
baby,
peuter,
kleuter,
kind, tiener,
opa/oma
knopen
tellen, rijen
van
5, 10,
15 knopen
maken.
Welke volwassene,
rij is het
langst?
Knopen
je sorteren
op
opgesteld.
De leerkracht
geeft kun
de kinderen
rekenkundige
opdrachten zoals:
Petje

n lamineer de foto’s. Voorzie
de foto’s van
woordkaartjes.
dikte. Groepjes
maken
van bijvoorbeeld 4 knopen, enz.

o

Zet je petje achterstevoren op je hoofd.

o

Zet je petje schuin op je hoofd.

Houd je petje naast je hoofd.
Emotioneel vrij zijn, communiceren en taal, motorische vaardigheden

Doel

o

Benodigdheden

– Petje op
Voor elk
een petje
Petje
opkindKring

Kring – Wat zit er in mijn handtas?

Uitbreiding

o

Houd het petje voor je hoofd.

o

Houd het petje achter je hoofd.

o

Doe je pet op en af.

o

Beweeg de klep van je pet op en neer.

Doe dezelfde bewegingen nog eens, maar dan op de maat van een leuk

Doel
Emotioneel
vrij zijn,
communiceren
taal,rijen
motorische vaardigheden
Elk
kind krijgt een petje op.
Alle kinderen
staan
netjes in eenen
paar
muziekje. Zo creëer je op een eenvoudig manier een pettendans.

Werkwijze

Nieuwsgierig
communiceren
taal, waarnemen
en ordenen
opgesteld. Dezijn,
leerkracht
geeft de en
kinderen
rekenkundige
opdrachten zoals:

Doel

Benodigdheden

Benodigdheden
Voor elk kind
petje
o Zet je petje achterstevoren
opeen
je hoofd.

Blinddoek,
spulletjes
zoals een pen, zakdoek, lippenstift, enz.
o Zethandtas
je petje met
schuin
op je hoofd.

Werkwijze
Elk kind
krijgt een petje op. Alle kinderen staan netjes in een paar rijen
o Houd je petje naast
je hoofd.

Neem
handtas
met voor
allerlei
spulletjes.
Doe bij geeft
een van
de kinderen
een
opgesteld.
De leerkracht
de kinderen
rekenkundige
opdrachten zoals:
o een
Houd
het petje
je hoofd.

Werkwijze

blinddoek
voor.het
Het
kindachter
voelt
de
tas
en pakt
iets uit de tas.
moet
o in
je petje
achterstevoren
opHet
je hoofd.
o Houd
petje
jeZet
hoofd.
raden
hetjeheeft
gepakt.
o wat
Doe
pet op
en af. o
o

Zet je petje schuin op je hoofd.

Houd
Beweeg de klep vanoje pet
op je
enpetje
neer.naast je hoofd.
o

Houd het petje voor je hoofd.

o eens,
Houdmaar
het petje
je hoofd.
Doe dezelfde bewegingen nog
dan achter
op de maat
van een leuk

Uitbreiding

Wasmandestafette
o eenvoudig
Doe je petmanier
op en een
af. pettendans.
muziekje. Zo creëer je op een
o

Beweeg de klep van je pet op en neer.

Zelfvertrouwen hebben, actief zijn en initiatieven nemen, motorische

Doel

vaardigheden
Uitbreiding

Doe dezelfde bewegingen nog eens, maar dan op de maat van een leuk
muziekje. Zo creëer je op een eenvoudig manier een pettendans.

Benodigdheden

Wasmandestafette
Wasmand met kleding, waslijn, wasknijpers

Estafette

In het speellokaal staan twee wasmanden met kleding en er hangen twee

Werpen

Gooien

waslijnen. Verdeel de kinderen in twee groepen. Op jouw commando rennen
de nummers 1 naar de wasmand en hangen 1 kledingstuk met wasknijpers
op. Ze rennen dan weer terug naar hun groepje en dan mag nummer 2, enz.
Wie is er als eerste klaar?
Zet een wasmand neer in het speellokaal en maak voor de wasmand een
aantal strepen (dit kan met tape). Vanaf welke streep kun jij een paar
sokken in de wasmand gooien?
Op een tafel staan lege wasmiddelflessen. Kun jij met een paar sokken een
wasmiddelfles omver gooien?
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Zoek de 5 verschillen

Zoek de 5 verschillen

Opdracht: Welke 5 dingen zijn verdwenen? Zet een kruisje op die plek.
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Zoek
de de
5 verschillen
Zoek
10 verschillen
Opdracht: Hoeveel verschillen kun jij vinden? Goed zoeken!
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Doel

Werkwijze
Doel

Werkwijze

Doel

Werkwijze
Doel

Werkwijze

Tip

Tip

Spel – Standbeeld/ Spiegelbeeld
Emotioneel
vrij zijn, actief zijn en initiatieven nemen, sociale vaardigheden
Spel – Standbeeld/
Spiegelbeeld
Neem
de kinderen
naar
en laat de
kinderen
in het
Emotioneel
vrij spiegelbeeld
zijn,mee
actief
zijnhet
en speellokaal
initiatieven nemen,
sociale
vaardigheden
Standbeeld
speellokaal dansen op muziek. Als de muziek uitgezet wordt moeten de

kinderen
de houding
staan,
zoals zeen
oplaat
datde
moment
staan.
Hierbij
Neem de in
kinderen
meeblijven
naar het
speellokaal
kinderen
in het
moeten
ze hun
evenwicht
bewaren.
speellokaal
dansen
op muziek.
Als de muziek uitgezet wordt moeten de
Zet
daarna
kinderen
tegenover
enop
vertel
er een
spiegel
kinderen
in twee
de houding
blijven
staan, elkaar
zoals ze
dat dat
moment
staan.
Hierbij
tussen
in staat.
Laat één
van de kinderen langzaam bewegingen
moetenhen
ze hun
evenwicht
bewaren.
maken.
Hettwee
kind dat
er tegenover
staat
volgten
devertel
bewegingen.
Ook
hierbij kun
Zet daarna
kinderen
tegenover
elkaar
dat er een
spiegel
je
de beweging
weerLaat
gelijktijdig
met
muzieklangzaam
laten stoppen.
tussen
hen in staat.
één van
dede
kinderen
bewegingen
Ditzelfde
kankind
ookdat
gedaan
worden staat
met gezichtsuitdrukkingen
kunstjes.
maken. Het
er tegenover
volgt de bewegingen.of
Ook
hierbij kun
Speel
dit spel met
de gelijktijdig
hele groepmet
in tweetallen.
je de beweging
weer
de muziek laten stoppen.
Ditzelfde kan ook gedaan worden met gezichtsuitdrukkingen of kunstjes.
Speel dit spel met de hele groep in tweetallen.
Platenspeler – Een oud muziekje

Een
oud
muziekje
Emotioneel
vrij
zijn, uiten en vormgeven, motorische vaardigheden
Platenspeler
– Een
oud
muziekje
Regel
dat ervrij
tijdens
uitwerking
van dit motorische
thema een platenspeler
Emotioneel
zijn, de
uiten
en vormgeven,
vaardighedenin de klas
staat. In een kringloopwinkel kun je oude grammofoonplaten (bijvoorbeeld
met
kinderliedjes
of luisterplaten)
ook een
wel platenspelers.
is
Regel
dat er tijdens
de uitwerking vinden
van dit en
thema
platenspeler inHet
de klas
voor
al een hele ervaring
om grammofoonplaten
te zien hoe een platenspeler
staat.de
In kinderen
een kringloopwinkel
kun je oude
(bijvoorbeeld
werkt.
Check vooraf
goed of het apparaat
in ook
ordewel
is. platenspelers.
Luister met de Het
kinderen
met kinderliedjes
of luisterplaten)
vinden en
is
naar
oude
kinderliedjes
volksdansmuziek.
Laathoe
de kinderen
vrij bewegen
voor de
kinderen
al een of
hele
ervaring om te zien
een platenspeler
op
het Check
ritme van
de muziek
daarna
een eenvoudig
volksdansje.
werkt.
vooraf
goed ofen
hetoefen
apparaat
in orde
is. Luister met
de kinderen
naar oude kinderliedjes of volksdansmuziek. Laat de kinderen vrij bewegen
Oefen
kinderen
een en
eenvoudige
volksdans
en laat aan
het eind van
op het met
ritmedevan
de muziek
oefen daarna
een eenvoudig
volksdansje.
je thema het volksdansje uitvoeren voor de ouders.
Oefen met de kinderen een eenvoudige volksdans en laat aan het eind van
je thema het volksdansje uitvoeren voor de ouders.
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Werkblad:
Stempel de woorden na
Stempel
de woorden
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Zoek
de sokken
Werkblad:
Zoekbij
de elkaar
juiste sokken bij elkaar
Opdracht: Welke sokken horen bij elkaar? Zet een streep tussen de sokken die bij elkaar horen.
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Zomaar wat ideeën

Meer ideetjes
o

Nodig een paar opa’s of oma’s uit in de groep en laat ze vertellen over hun leven, speelgoed.
Bereid het gesprek goed voor en houd zelf de regie door vragen te stellen.

o

Breng een bezoek aan een kledingwinkel.

o

Breng de kinderen in aanraking met muziek van vroeger en met muziek van nu.

o

Met behulp van buigpoppetjes kun je families samenstellen. Zijn er twee kinderen in huis of
vier? Houdt rekening met verschillen.

o

Je kunt met de kinderen platenhoezen ontwerpen voor een plaat. Laat de kinderen een naam
bedenken voor hun plaat en laat ze die op het hoesje stempelen. Je kunt bij de kringloop
goedkoop aan platen komen.

o

Richt een ontdekhoek in met oude platenspelers, walkmans, zwart/wit tv’s, radio’s,
fototoestellen. Sluit deze niet aan op elektriciteit en verwijder eventueel de stekkers, zodat
kinderen ze niet op het stopcontact aan kunnen sluiten. Een apparatenmuseum is ook erg
leuk en leerzaam! Laat de kinderen uit de hogere groepen jullie museum bezoeken.

o

Maak tijdens je thema een fotoboek met zwart-wit foto’s.

o

Maak een spiegelhoek in de klas met verschillende soorten spiegels. Grote, kleine spiegels,
holle en bolle spiegels, autospiegels, tandartsspiegel, spiegelblokken, enz. Met spiegels
spelen levert nieuwe ervaringen op. Je kunt de kinderen leren spiegelen, figuren maken op
spiegels, kijken welke voorwerpen spiegelen. Op spiegels kun je verven of spelen met
scheerschuim.

o

Maak een ‘voelbak’ met allerlei verschillende soorten stofjes: katoen, jute, ribstof of zijde. Leg
in die bak maatbekers, lepels, bakjes en weegschaal. De kinderen kunnen experimenteren
met de verschillende soorten materialen en stofjes.

o

Oefenen met verschillende sluitingen: klittenband, veters, knopen en ritsen.
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Hoeveel
tel je? Hoeveel tel je?
Werkblad:
Opdracht: Tel de T-shirts en zet een cirkel om het juiste aantal.
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Maak Werkblad:
de rij af Waslijn reeksen
Opdracht: Maak de rij af.
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Masker Vos

Masker Vos
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Constructieve activiteiten

Constructieve activiteiten
Timmerhoek

Laat de kinderen een foto meenemen van hun eigen opa of oma en plak deze
foto op een houten plankje. Met smalle latjes maken (met houtlijm) de
kinderen een lijstje om de foto.

Kegelpoppetje vos

Verf een kegelpoppetje in de vorm van een vos. Het kegelpoppetje kun je
gebruiken om verhalen na te spelen. (zie afbeelding 1)

Pinterest

Op ons Pinterest bord hebben we ook een bord met allerlei ideeën die passen
bij het prentenboek Opa Sloddervos

Boekenlegger Vos

Zoek voor het maken van een boekenlegger via YouTube op:
‘Fox Crafts - Easy Origami Bookmark’

Kartonnen Vos

Maak van een kartonnen bordje de kop van een vos. Het bordje kun je
beplakken met papier, wol of ander materiaal. (zie afbeelding 2)

Wasmachine

Teken op een groot vel papier een wasmachine. Knip kleding uit tijdschriften
en plak de kleding in het midden van de wasmachine. Plak een cirkel van
doorzichtige folie over de kleding. De kleding zit nu in de wasmachine.

Pashokje maken

Maak een pashokje van een schoenendoos. Bijvoorbeeld zo groot dat er een
pop in past. Denk bijvoorbeeld aan Barbies. Zet de schoenendoos op de korte
kant rechtop en maak met stof en een stokje een gordijntje om het pashokje
af te sluiten.

Houtskool Vos

Teken met houtskool een vos. Je kunt ook een plaatje van een vos geven en
de kinderen een grote vossenstaart laten tekenen.

1
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Huisje van opa

Het huisje van opa Sloddervos

Opdracht: Kopieer de afbeelding op stevig papier. Kleur het huisje. Prik de deur en de ramen via de
stippellijnen uit. Plak het huisje op een passend kartonnen doosje. Zet het huisje op de verteltafel.
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Trekpop
Vos
Trekpop
Vos
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Woordkaarten
Werkblad: Woordkaarten
Knip de woordkaarten uit en lamineer deze. Neem houten wasknijpers en schrijf op elke knijper de
beginletters van de woorden. Opdracht: Knijp de juiste wasknijper op de beginletter van het woord.
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Opzegversjes

Opzegversjes

Iemand anders

Beetje bang

In de hoek op zolder

Opa is een beetje bang,

staat een grote groene kist

niet voor wolven, niet voor beren

vol met spullen, vol met kleren,

en zelfs niet voor een enge slang,

vol met dingen die niemand meer mist.

maar opa is wel een beetje bang.

In het licht van de zaklamp

Opa is een beetje bang,

doe ik het deksel open,

niet voor onweer, niet voor storm

om niet veel later, met andere kleren

en ook niet in een donkere gang,

over de houten vloer te lopen.

maar opa is wel een beetje bang.

Ik ben een oude meneer

Opa is een beetje bang,

met een stok en met een pet,

dat hij oud wordt met grijs haar.

of een agent, of een stoere ridder

Daarom draagt hij een stoere pet.

die elke dag weer mensen redt.

Het is raar,
maar waar.

Iemand anders, dat is wat ik ben,
als ik een duik neem in die kist.
Totdat oma me naar beneden roept,
omdat ze me al een tijdje mist.
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Ook altijd op zoek naar
creatieve en educatieve
materialen voor kleuters?
Op Credu.nl vind je
de leukste materialen
voor school, kinderopvang en thuis!

