Ontwerpschema Pluk van de Petteflet

: Pluk vindt een huisje

Spelactiviteiten:
·

·

·

·
·
·
·

Onderzoeks
activiteiten
·

·
·

·
·
·

Constructieve en beeldende
activiteiten:

Verkleedhoek: Pluk, Aagje,
mevrouw Helderder, Majoor,
Familie Stamper etc.
Huis te koop; in de huishoek staan
dozen, de ramen zijn afgeplakt en
voor de deur staat een bord: te
koop; wat nu?
Huishoek opknappen: behangen,
verven, sauzen, etc. (niet echt
natuurlijk maar wel met de
materialen)
Bouwmarkt; wat is er allemaal te
koop?
Architectenbureau
Makelaarskantoor
De boekenwinkel van meneer Pen

Naar de makelaar;
hoe kom je aan een
huis?
Bouwvakkers, hoe
bouw je een huis?
Schoonmaken; hoe
doe je dat? De
schoonmaakster
uitnodigen
Stenen
bekijken/baksteen
Gereedschap
Geluiden in en om
het huis: luistervink

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Thema: Pluk vindt
een huisje

Kring/gespreksactiviteiten
·
·

·
·
·
·
·
·
·

Luisterhoek: CD Pluk +
Verteltafel: Pluk van de Petteflet
Van een doos wordt een Petteflet
gemaakt. De kinderen mogen met
de popjes de verhalen uitspelen.
Voorlezen van de verhalen
Gesprekken over je eigen huis
Verhuizen
Verschillende soorten huizen/flat
Auditieve oefeningen Pluk
Bakkie Baksteen komt logeren!
(verhalend ontwerp)
Boeken over wonen/huizen

Petteflet bouwen in de bouwhoek
Zandtafel: het strand van Egwijk
Kraanwagen bouwen van
constructiespeelgoed
Kralenplanken van Pluk en huizen
op www.kleutergroep.nl
Huizen bouwen van kleine
blokjes/plankjes; bouwtafel
Werkplaats; timmeren
Puzzel: het huis
Samen een lotto maken van een
huis met de inrichting
Kleurplaten
Zandtafel: steentjes zeven

Reken/wiskunde
activiteiten
·
·
·
·

·
·

Bouwtekeningen van
een huis
Plattegronden
Een huis ontwerpen
Spel: muurtje
bouwen

Mozaiek a.h.v.
voorbeelden
CD rom Pluk

Lees/schrijfactiviteiten
·
·

·

·
·

Woordkaarten en stempelboekje: Pluk van
de Petteflet; www.kleutergroep.nl
Hoe ziet je huis eruit en waarom is het een
fijn huis? Taaldrukken/schrijven onder een
foto van het huis.
Woordkaarten en stempelboekjes van
gebouwen: Bob de bouwer op
www.kleutergroep.nl
Plattegrond van de Torteltuin maken
Pluk boekjes tekenen/schrijven

In het project Pluk zitten heel wat thema’s. Ik heb gekozen voor het thema: Pluk vindt een huisje en ga
verder in op huizen, bouwen, soorten huizen etc.
Uiteindelijk werk ik toe naar een tentoonstelling van foto’s van de huizen van de kinderen met daarbij
geschreven of gestempeld: hun eigen verhaal over hun huis.
Een andere collega gaat werken over eten en drinken, een collega werkt schoonmaken uit, in een
groep werken ze toe naar een presentatie over het museum.

