Een schat aan
woorden
‘Wat is dit? Wat is dat? Hoe heet dit? Hoe heet dat?’
Herken je dit? Vast wel! Kinderen willen namelijk
graag leren wat ze precies zien. En dit is super goed
voor de taalontwikkeling. Ga samen naar buiten om
te kijken wat er in de winter allemaal in de natuur te
vinden is.
Wat ga je doen?
Je gaat met de kinderen naar buiten op ontdekkingstocht! Welke
dingen vind je buiten in winter en hoe heten ze? Laat de kinderen
ieder iets uit de natuur verzamelen wat ze bijzonder vinden.
Maak bij terugkomst van de wandeling een tafel waar je al de
gevonden dingen verzamelt. Afhankelijk van de leeftijd van de
kinderen doe je verschillende opdrachten:
2-4 jaar: Weten de kinderen hoe alles heet? Benoem alle
voorwerpen die op de tafel liggen. Welke kleur heeft het? Leg alle
voorwerpen op volgorde van licht naar donker (kleur), of van licht
naar zwaar (gewicht), of van groot naar klein (grootte).
4-8 jaar: Weten de kinderen hoe alles heet? Benoem elk ding wat
er ligt. Weten ze wat de beginletter is? Kunnen ze het hele woord
al schrijven? Welke kleur heeft het? Leg alle dingen op volgorde
van licht naar donker (kleur), of van licht naar zwaar (gewicht), of
van groot naar klein (grootte).
8-12 jaar: Elk kind kiest een voorwerp en gaat hier creatief mee
aan de slag. Waar denk je aan als je dit voorwerp ziet? Dit kan
gesproken zijn, of geschreven op een vel papier, of op de tegels
met stoepkrijt. Bewaar alles tot het einde van de dag en laat
de kinderen aan hun ouders zien wat ze hebben gevonden en
gemaakt.
Wat kan je nog meer doen?
Ga naar buiten en luister naar de geluiden van de dieren. Wat
denken de kinderen dat ze zeggen? Laat ze samen met de hele
groep een verhaal bedenken waar de dieren over praten.

Leeftijd
2 - 4 jaar
4 - 8 jaar
8 - 12 jaar

Tijdsduur
+/- 30 min tot een uur

Wat heb je nodig?
De natuur
Warme kleding of
Regenkleding

Onderwerp en ontwikkeling
Kunst, cultuur en creatief
Sport, spel en beweging
Maatschappij en natuur
Motorische ontwikkeling
Zintuigelijke ontwikkeling
Sociaal emotionele
ontwikkeling
Cognitieve ontwikkeling
Taal
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Een leuk weetje
voor de kinderen

Praten dieren met elkaar? Nee, niet zoals wij
mensen met elkaar praten. Maar toch kunnen
ze met elkaar communiceren! Meerkatten
(aapjes uit Zuid-Afrika) bijvoorbeeld,
gebruiken verschillende geluiden om elkaar
voor roofdieren te waarschuwen. Ze hebben
verschillende geluiden voor ‘leeuw’ of ‘slang’,
zodat ze precies weten waarvoor ze op de
vlucht slaan. Wist je dat ze elkaar hier soms
mee voor de gek houden? Als een van de
aapjes iets lekkers te eten ziet liggen op de
grond, dan roept hij gauw ‘leeuw’! Alle andere
aapjes vliegen dan snel de boom in en dit
stiekeme aapje kan dan mooi in zijn eentje van
het lekkers genieten.
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