Thema: Lente

Beste ouder(s), verzorger(s),
De komende weken staat het thema lente centraal. In dit themapakket vindt u
suggesties die u thuis zou kunnen doen, om dit thema extra voor uw kind te laten leven.
Veel plezier!
In het onderstaande schema vindt u de woorden die bij dit thema centraal staan.
het bord (eten)
de deken
de eekhoorn
de golf
de hap
de herfst
de leeuw
de lente
de lip
de muts
de olifant
de rivier
de top
de traan
de tijger
de uil
het voorhoofd
het achterhoofd
het ijs (op water)
de beukennoot
de egel
de giraffe
de hitte
de klap (geluid)
de mier
het mos
de rimpel
de slurf
de stekel
het vel (huid)
de volgende ochtend
de want
de zwaan
de zwaluw
het zweet
de bobbel

bekijken
turen
brommen
kloppen
kraken
kroop (kruipen)
meebrengen
leunen
piepen
kauwen
schijnen (de zon)
schrijven
slapen
sneeuwen
stromen
stormen
struikelen
tevoorschijn komen
vegen
verdwalen
verzamelen
aankleden
passen (van kleren)
bouwen
groeien
veranderen
landen
neerstorten

in het rond
licht (niet donker)
over (rest)
vanzelf
verdrietig
vlakbij-ver weg
achterover
doen alsof
eerder-later
ernstig
omlaag-omhoog
op een kier
vers (nieuw)
onder … door
schaap-lam
koe-kalf
varken-big
poes-kitten
paard-veulen
kip-kuiken

Vragen die horen bij het verhaal
Vind je het verhaal horen bij lente of bij de winter?
Hoeveel beukennootjes heeft eekhoorn aan het begin van het verhaal?
Wat is er met de beukennootjes gebeurd?
Liggen er na het verhaal nog beukennootjes op het schoteltje?
Wie eten de beukennootjes op?
Hoeveel beukennootjes blijven er steeds over?
Wat is een wens?
Wat zou jij graag kunnen?
Wie zou jij graag tegen willen komen?
Waar zou jij graag naartoe gaan?

Lente
Activiteit:

Samen bloembollen of tuinkers planten
Gebruik net ontkiemde bloembollen/tuinkers.
Plant ze in een laagje potgrond, geef ze water en
zet ze op een lichte en warme plaats.
Laat de bloembollen groeien en bloeien en bekijk
samen iedere dag wat er gebeurt met de
bloembollen.
Meet elke dag de groei van de bloemen met
bijvoorbeeld een stokje of touwtje en schrijf dit
op een blad. Een stipje per dag, uiteindelijk
ontstaat een lijngrafiek van de groei van de
bol(len)

Versje:

Vogels bouwen nieuwe nesten
mieren komen uit de grond
Hier en daar vliegt heel voorzichtig
een eerste zwaluw in het rond
In de tuin gaan bloemen bloeien
in de vijver zwemt weer vis
En geloof me – dat betekent
dat het alweer lente is!
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Knip maar uit en leg ze in de juiste volgorde.

Ouder en kind.
Hier klopt niets van! Knip de plaatjes uit en leg ze goed bij elkaar.

Kleur het plaatje dat er niet bij hoort.

Spelletjes:
De voeldoos
Maak een voeldoos door twee gaten in de voorkant van een (schoenen)doos te
maken. Stop in deze doos een voorwerp zoals een hark of een bloembol. Voel en
raad wat het is. Kijk samen of het goed is.

Waar of niet waar:
1. In de lente vallen alle blaadjes van de bomen
2. In de lente worden heel veel jonge dieren geboren
3. In de lente moet je dikke kleren aan.
4. In de lente groeien er heel veel bloemen.
5. In de lente groeien er heel veel paddenstoelen.
6. In de lente worden de schapen geschoren.
7. In de lente houden alle dieren een winterslaap.
8. In de lente mogen de koeien weer naar buiten.
9. In de lente bouwen vogels een nestje.
10. In de lente komen er knoppen in de bomen.
11. In de lente is het buiten steeds langer licht.
12. In de lente vieren we Kerstmis.
13. In de lente zijn alle bomen kaal.
14. Na de lente komt de winter.

Maak naar aanleiding van het verhaal een ‘Doos van zeven’.
Schrijf een grote 7 op een doos. Vul de doos samen met voorwerpen waar je er
zeven van hebt. Zeven knopen, blad van de kalender met 7 dagen erop, cijfer 7
uit de krant geknipt, een prijskaartje van 7 euro, sneeuwwitje en de 7 dwergen,
enzovoort. Vervolgens kunt u allerlei spelletjes doen met de voorwerpen in de
doos: erbij, eraf, evenveel, groepjes maken, meer/minder, tellen.

Overige activiteiten:
Bezoek eens samen een tuinwinkel en bekijk tuingereedschap, potjes met
plantjes, bloemenzaad, enzovoort.
Kijk eens goed naar het weer. In de lente is het vaak van dag tot dag anders. Als
het heerlijk zonnig is speel dan eens met schaduwen.
Bezoek de kinderboerderij, er zijn vast een heleboel jonge dieren te vinden.

Boekentips:
Lente
’t is lente
Jolanda Dijkmeijer & Nelleke Scherpbier

Leve de Lente!
Rotraut Susanne Berner

Vosje in de lente
Julia Rawlinson

Lente
Gerda Muller

Jules in de lente
Pieter Feller

Nellie en Cezar, woordjes leren Lente
J. van Coille

Dottie’s eieren en Dottie’s kuikens
Julie Sykes

De lente van…. Kalf, big, lam, Ros, kip,
pup en Annabel
S. de Rooij

Lekker lente en Leve de lente!
Vivian den Hollander
Kom uit het ei, kleintje
Shen Roddie

Lammetjes aaien
Selma Noort
Vreemde vogels
Mijn naam is haas

Hieronder zie je nog een kleurplaat die hoort bij het thema lente.

