Ontwerpschema
Spelactiviteiten:






Reken/wiskunde activiteiten:


Doktershoek: doktersbezoek
uitspelen
Ziekenhuishoek; uitspelen
ziekenhuis
Apothekershoek; medicijnen halen
Verteltafel: Drakensnot
Ipad: Dokterspel






Doelen:









Rollenspel leren spelen
Taken verdelen
Leren samenwerken tussen de
hoeken
Uitspelen van een verhaal en de
poppen
Leren omgaan met Ipad en
spelregels spel hanteren

Doelen:




Onderzoeksactiviteiten:







Thema: ziek zijn





Doelen:


Ervaren hoe het is in het
ziekenhuis
Wat heeft een dokter nodig
bij een onderzoek?




Fijne motoriek
Muren en een dak die
stevig zijn, bouwen

Lees/schrijfactiviteiten:




Lezen en gesprekken over ziek zijn
Gezond zijn-ziek zijn’
Mindmap maken over ziek zijn
Verteltafel: Drakensnot
Les digibord: Drakensnot
Auditieve oefeningen





Doelen:





Bouwen: ziekenhuis of een
bed
Knutselopdrachten rondom
thema
Kralenplanken ziek zijn
Slaapkamer van lego
bouwen

Doelen:

Kring/gespreksactiviteiten:







Cijfers 1 t/m 20 combineren en
tellen met pillen, opzeggen telrij
Eerst/laatst/meer/minder//evenveel aan de orde stellen
Hoe ziet de slaapkamer er van
boven uit?

Constructieve/beeldende
activiteiten:

Doktersspullen bekijken
Luisteren met de stethoscoop
Bezoek brengen aan het
ziekenhuis met de groep
Wat zit er in een dokterstas



Wegen van pillen/poeder:
meer/minder
Vullen van flesjes: vol – leeg –
halfvol etc.
Hoeveel pillen zijn er nodig?
Meer/minder/evenveel met telkaarten
en pillenkaarten
Wie is er aan de beurt: lang
wachten/kort
Hoe laat ben je aan de beurt?
Bovenaanzicht slaapkamer lego op
de foto

Fonemisch bewustzijn
Woordenschat vergroten
Begrijpend leren luisteren
Nadenken over wat we weten en
wat we willen weten
 Tweegesprekken voeren en




Woordenboek en woordkaarten
Recepten schrijven
Dokter/ziekenhuis; wat is er aan de
hand opschrijven, in boek noteren wie
aan de beurt is
Ziek zijn; kaarten maken
Boeken over het onderwerp
Woorden op de computer over het
onderwerp
Letter z- ie – k aanleren
Woorden naleggen

Doelen:

luisteren naar elkaar
 Begrippen leren
 Informatie leren overdragen






Nieuwe letters leren herkennen
Boekorientatie
Functioneel lezen
Schrijfplezier

Startactiviteit: Toneelstuk leerkrachten ziek zijn
Eindactiviteit: Goede samenwerking tussen hoeken en meenemen dokterskoffer met
spullen om thuis te gebruiken
www.jufjanneke.nl

