Week 4 (6 april t/m 10 april)
Thema is lente & Pasen
Doel rekenen: tijd
Activiteiten groep 1
Indeling/ verloop van dag en
nacht vertellen
Oefenen begrippen: snel, lang,
straks, toen, vroeg, laat
Gebeurtenissen navertellen
‘wat heb je gedaan.. en toen..’

Activiteiten groep 2
Verschillen dag en nacht
benoemen
Dagen van de week oefenen

Extra uitdaging
Digitale klok bekijken en
functie uitleggen met tijden
Klokkijken hele uren

Verschillen en voorbeelden
noemen van ochtend, middag,
avond, nacht
Kijken naar zandloper en
functie uitleggen
Kijken naar klok en functie
uitleggen

Oefenen met functie klok en
benoemen

Doel Taal: auditieve waarneming
Activiteiten groep 1
Activiteiten groep 2
Voorlezen
Voorlezen
Letten op luisterhouding
Lange woorden nazeggen
Zinnen en/of woorden
nazeggen

Rijmpje nazeggen

Letters herkennen
(Oefenen met bekenden
letters: a, b, d, f, g, h, i, j, k, n,
o, r, s, w, z)
Rijmwoorden maken
Rijmwoorden herkennen
(luisteren)
Luisteren naar gesproken tekst

Extra uitdaging
Voorlezen
Rijmwoorden maken/
schrijven
Verschil horen tussen twee
woorden die op elkaar lijken

Week 5 (13 april t/m 17 april)
Thema is lente
Doel rekenen: opereren
Activiteiten groep 1
Vormen namaken
Patronen namaken

Bekijken en spelen met
schaduw

Regelmaat in patronen
herkennen
Kralen rijgen

Doel: fijne motoriek
Activiteiten groep 1
Schrijven in zand of
scheerschuim (in zakje
bijvoorbeeld)
Kleien

Grote kralen rijgen
Kleurplaat netjes inkleuren
Duim tegen wijsvinger
aantikken
Oefenen met rits sluiten en
klittenband
Knippen (schaar goed
vasthouden)
Oefenen met schrijfhouding
(recht zitten etc.)

Activiteiten groep 2
Opdrachten met zon en
schaduw
Meetkundige patronen
namaken

Extra uitdaging
Opdrachten uitvoeren met
spiegel
In patronen regelmaat
herkennen en kunnen
voortzetten

Buiten de schaduw van
voorwerpen natekenen op
papier (of met stoepkrijt op de
grond)
Met een zaklamp schaduwen
maken van bouwwerken

Activiteiten groep 2
Zorgvuldig inkleuren

Extra uitdaging
Letters en woorden
naschrijven en schrijven

Schrijven in zand of
scheerschuim (in zakje
bijvoorbeeld)
Mini kleurplaat inkleuren

Cijfers naschrijven en schrijven

Potlood vasthouden met
pincetgreep
Kleien
Knippen (schaar goed
vasthouden) en over lijn
knippen o.i.d.
Schrijfpatronen (na)schrijven
Letters en woorden
naschrijven of overtrekken
Cijfers naschrijven en schrijven
Kralen rijgen

Goede schrijf en werkhouding
oefenen

Week 6 (20 april t/m 24 april)
Thema is lente
Doel rekenen: lengte/ omtrek/ oppervlakte
Activiteiten groep 1
Activiteiten groep 2
Materialen sorteren
Ordenen van groot naar klein/
klein naar groot
Verschil zien tussen groot en
Ordenen van dik naar dun/
klein
dun naar dik
Ordenen van groot naar klein/ Ordenen op basis van twee
klein naar groot
criteria
Ordenen op basis van één
Begrippen m.b.t. lengte en
kenmerk
oppervlakte herkennen in
betekenisvolle situaties
Eigen lengte meten met
Meten met betekenisvolle
strookjes/blokken/streepjes
maat (liniaal/meetlint)
Doel Taal: beginnende geletterdheid
Activiteiten groep 1
Activiteiten groep 2
Voorlezen
Voorlezen
Illustraties bekijken en
Begrippen: titel, kaft,
benoemen wat er te zien is
voorkant, achterkant
Illustraties vergelijken met
voorgelezen tekst (samenhang
bespreken)
Zelf door een boek bladeren
en verhaal vertellen
Bekende letters opzoeken in
het boek
Voorspellingen doen over de
inhoud van een boek
Lange woorden nazeggen
Verhaal naspelen (eventueel
met knuffels of poppetjes)

Eigen naam schrijven

Woorden in 3 klankgroepen
verdelen
(Bijvoorbeeld: au-to-maat)
Tussendoor voorspellingen
doen over de inhoud van een
boek
Afloop van boek verwoorden
Verhaal zelfstandig navertellen
Woorden en letters
nastempelen en naschrijven
Woorden en letters opzoeken
in boek

Extra uitdaging
Voorwerpen meten met liniaal
of meetlint en noteren
Staafdiagram maken bij
gemeten voorwerpen

Extra uitdaging
Voorlezen
MKM woorden naschrijven
en/of nastempelen
(Bijvoorbeeld K-I-P)
De middenklank van een
woord benoemen (T-A-S = A)
Beginklank vervangen door
een andere beginklank
(S-I-S = M-I-S)
Kan MKM woorden lezen

MKM woorden opschrijven na
het horen van het woord
Zelf verhaaltjes lezen

