Reken/wiskundeactiviteiten:

Taal/gespreksactiviteiten:

- Voorzetsels tijgers
- Puzzelen met de blauwe ballon
- Tellen in sprongen van 2 en 5
- Hoe kom je aan de overkant?
- Tijgers tellen
Doelen:

-

-

Voorzetsels leren gebruiken
Tellen tot 20
Tellen met sprongen van 2 en 5
Leren stukken van een puzzel te
herkennen
Logisch leren nadenken

Doelen:
- Logische volgorde in verhaal en

kunnen naspelen
- Luisteren en begrijpen van het
verhaal
- Fonologisch bewustzijn
- Boekoriëntatie
- Verschil tussen woorden en zinnen
herkennen en verschil in lengte
- Leren om woorden te analyseren en
synthetiseren
- Leren om een verhaal te voorspellen

Spelactiviteiten en onderzoek:
Feest vieren in de huishoek
Blaasvoetbal spelen
Verteltafel
Voorstelling leerkrachten over
het boek
Doelen:

-

-

Leren om rollenspel te spelen
Spelregels leren en gebruiken
Leren om een verhaal uit te
spelen en de woorden te
gebruiken

Basiskenmerken:
- Samen spelen
- Luisteren en
meedoen

Gesprekken over het leven van tijgers
Feest vieren; wat heb je nodig
Auditieve taaloefeningen tijgers
Verteltafel: Pssst, de tijger slaapt
Begrijpend luisteren verhaal de tijger

Thema:
Ssst de tijger slaapt

Motorische activiteiten:
- Tekenen van tijgers
- Kralenplanken
- Knutselopdrachten
- Vouwen van de tijger
Doelen:
- Fijne motoriek
- Leren verbeelden van een
dier
- Plezier in knutselen
- Logische volgorde met
vouwen
- Sensomotorische
ontwikkeling

-

Lees/schrijfactiviteiten:
-

Boeken over tijgers lezen
Maak een boek over een tijger
Informatiehoek tijger
Letter t
Woordkaarten en woordenboek
Woorden na typen op de computer

Doelen:
- Kennismaken met de letters
- Plezier in schrijven
- Nadenken over het verhaal
- Letters leren vinden op toetsenbord
- Leesplezier

ThemawoordenThemawoorden
Tijger
Roofdier
Strepen
Woorden rondom feest
Leven van tijgers
Dieren van het boek

Speel je WijsSpeel je Wijs
Roofdier
Feest
Blazen en uitblazen
Vacht

Muziek- en dansactiviteiten
De tijger loopt door het oerwoud; voetstappen
volgen

Uitstapjes/onderzoek
Voorstelling: Ssst de tijger slaapt

Ritmekaarten: Ritme klappen

Bewegingsonderwijs
Ballonnen in het speellokaal
Spel: Sst de tijger slaapt
Blaasvoetbal

Startactiviteit:

Voorstelling van de leerkrachten over het boek

Slotactiviteit:

Voorstelling van de leerlingen met behulp van de verteltafel over het boek

Evaluatie
Groep 1

Groep 2

Basis

Motoriek

Lees/schrijf

Taal

Rekenen

Spel

