
 

Reken/wiskundeactiviteiten:  

- Hard en zacht schaatsen/snelheid 

- Winnen en verliezen 

- Tellen van de rondes 

- Herkennen getal 

symbolen/stempelen 

- Prijzen en betalen koek en zopie 

- Tijd meten 

- Spiegelen van ijs 

- Temperatuur meten 

Doelen:   

- Omgaan met betalen en prijzen 

- Optellen van bedragen 

- Herkennen van getalsymbolen – 20 

- Tijdmeten met zandloper 

- Leren spiegelen 

- Temperatuur leren meten 

Taal/gespreksactiviteiten: 2 

- Auditieve oefeningen schaatsen 

- Verteltafel: een winterdag; verhaal 

naspelen 

- Gesprekken over schaatsen en winter 

- Begrijpend luisteren verhaal een 

winterdag 

 

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 

 

 

 

Doelen: 

 

 

Spelactiviteiten en onderzoek: 

- De ijsbaan; schaatsen 

- De koek en zopie kraam 

- Huishoek; naar de ijsbaan 

- Verteltafel: een winterdag 

- Op bezoek bij een ijsbaan 

- Schaatsen bekijken/voelen 

- IJs maken en mee spelen 

- Kou en warmte 

Doelen: 

- Spelregels spelen 

- Rollenspel leren spelen 

- Ervaringen opdoen schaatsen en 

kou en ijs 

- Verkopen en rekenen met geld 

- Verhaal naspelen 

Lees/schrijfactiviteiten: 

- Boeken over winter en schaatsen lezen 

- Informatiehoek schaatsen 

- Letter s, w, ij 

- 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 

 

-   

 

 

Motorische activiteiten:  

- Bouwen van een 

binnen- en buitenbaan 

- Maken van 

bouwtekeningen 

- Knutselopdrachten 

- Schaatsen op de 

ijsbaan 

Doelen: 

- Fijne motoriek 

- Leren verbeelden schaatsen 

- Plezier in knutselen 

- Logische volgorde met 

vouwen 

- Sensomotorische 

ontwikkeling  

 

Basiskenmerken: 

- Omgaan met 

winnen en 

verliezen 

- Samen werken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thema: Schaatsen op de ijsbaan 

                



ThemawoordenThemawoorden  Speel je WijsSpeel je Wijs 

Winter Spiegelend ijs Winter 

Schaatsen  Sneeuwpop 

Koud en warm  Bedrag 

Koek en zopie  Betalen 

De ijsbaan   

Vriezen en dooien   
 

Muziek- en dansactiviteiten Uitstapjes/onderzoek Bewegingsonderwijs 

Sneeuwvlok en snowflake uit: Swingen als een 

kangoeroe van Jeroen Schipper 

Naar de ijsbaan Schaatsen op de ijsbaan/net doen alsof 

Het is winter bibber-bibber; Kleuterwijs 100 Temperatuur buiten en binnen meten  

Dat is Winter; Het grote liedjesboek 110 ijs maken, voelen en proefjes doen  

 Schaatsen bekijken 

 

 

 
Startactiviteit: 

 

Juf gaat naar de ijsbaan; uitspelen in de klas van het inpakken van de schaatsen, de wanten, de sjaal, de muts, de schaatskleding, het 

aandoen van de schaatsen; glijden en glad 

Slotactiviteit: 

 

Prijsuitreiking in de klas van de zelfgemaakte medailles/compliment voor alle activiteiten. 

 

 

Evaluatie       Basis                        Motoriek                        Lees/schrijf                    Taal                              Rekenen                         Spel                    

Groep 1       

Groep 2       


