Thema: de kattenopvang
Reken/Wiskunde activiteiten in
rollenspel
- Wegen en meten van huisdier-knuffels
en voer
- Klaarzetten water juiste hoeveelheid
- Brokjes, pillen aflezen op kaart en tellen
en klaarzetten voor knuffels op vaste
tijden
- Dieren opsporen met behulp van kaart/
aanwijzingen
- Halsbanden (na-) maken met een
patroon
- Leeftijd van dieren op schrijven
- Bouwen van dierenverblijven
- Betalen van een dier en behandeling
- Sorteren van doppen voor het
dierenvoer
Reken/wiskunde activiteiten in
circuit
- Nabouwen 3d dierenverblijven met klein
bouwmateriaal
- Spiegelen
- Verliefde harten
- Verdubbelen 1 t/m 6 m.b.v. twee
dezelfde knuffels
- Oefenen met de klok door plaatjes op
de juiste volgorde zetten
- Doortellen en terugtellen vanaf een
getal in grabbelzakje doorgeven
- Sommen tot 10 bij katten (3)
- Dobbelen tot 12 en bij katten leggen

Taal/Gespreksactiviteiten
- Verteltafel: Een huis voor Harry van Leo
Timmer
- Mindmap maken over kattenopvang en
huis van Harry
- Woorden van mindmap analyseren en
synthetiseren (auditieve analyse)
- Rijmen
- Uitspelen: Een huis voor Harry
- Gesprekken over dierenasiel/ dierenarts
- Woordkaarten bekijken/bespreken
- Presentatie maken van een dier en
erover vertellen/ lezen
- Spreekbeurt over je huisdier houden
- Placemat; huisdieren
- Verzameltafel en woorden erbij
Taal/gespreksactiviteiten in circuit
- Woorden springen
- Mindmap maken: Een huis voor Harry
- Rijmspellen
- Werken aan je spreekbeurt
- Woordenboek/woordkaarten verhaal
schrijven
- Vermist poster maken
- Woorden lezen en tekenen
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Groep 2 en 3
Onderzoeksactiviteiten
- Spiegelen m.b.v. spiegels, hoeveel
dieren heb je met 1, 2, 3 spiegels?
linkerkant lichaam dier/mens gelijk aan
rechterkant
- Hoe ziet een dierenasiel/kattenopvang
eruit?
- Verschillen tussen huisdieren
- Categoriseren van huisdieren
- Leren over de kattenopvang door
bezoek medewerker
- Leren over honden door bezoek aan
hondenschool
- Verzameltafel huisdieren
Doelen:
- Wereld verkennen
- Categoriseren

Doelen: groep 2
- Cijfers tot 15 herkennen, lezen,
schrijven
- Schatten tot 20
- Begrippen: meer minder meest minst
evenveel leren
- Doortellen en terugtellen vanaf
willekeurig getal tot 20
- Meten met informele instrumenten
- Spiegelen
- Patronen herkennen en voortzetten
- Nabouwen vanaf foto, tekening
- Optellen van twee dobbelstenen

Doelen:
- Boekoriëntatie
- Verhaal kunnen naspelen
- Woordenschat vergroten
- Fonologisch bewustzijn
- Leren gesprekken te voeren en naar
elkaar luisteren
- Kritisch luisteren
- Leren presenteren
- Verhaal kunnen navertellen

Doelen: groep 3
- Vanaf willekeurig getal tot 100 tellen
- Getallen tot 60 en tientallen t/m 100
ordenen
- Verliefde harten uit het hoofd
sommen maken
- Verdubbelen 1 t/m 6 en 10 uit het
hoofd
- Sommen tot 10 bij de juiste kat
leggen
- Meten met liniaal/meetlint
- Maten aflezen op weegschaal/emmer
- Kan uren en halve uren lezen op klok
- Maandkalender hanteren jaartal
- Zelf patronen maken
- Constructies bouwen en nabouwen
met klein bouwmateriaal in 3d
- Route lopen op zoek naar iets/iemand
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Motorische activiteiten
- Dierenverblijven bouwen in de bouwhoek
- Dierenverblijven maken van
schoenendozen voor in het dierenasiel
- Dieren knutselen met papier-maché of
schuimrubber
- Tekening van poes bij gedicht op zwart
papier
- Dierenverblijven nabouwen met klein
bouwmateriaal
- Halsband en riem maken voor de dieren
met een patroon. Groep 2 maakt het
patroon af. Groep 3 maakt zelf een
patroon.
- Halsband maken met de breivork
- Strijkkralen; honden, poezen en vissen
maken
Doelen:
- Bevorderen fijne motoriek;
- Constructies leren maken;
- Knutselen naar opdracht

Lees-/schrijfactiviteiten
- Kennismaken letters: groep 2:, h, v, p, k,
3; ui, au, ou, ei klankgebaren
- Kaartjes maken voor de dieren: Hoe
heten ze. Wat voor dier is het. Wat en
hoeveel eten ze. Wat voor pillen krijgen ze.
Hoe zwaar en lang is het dier
- Verhalen verzinnen over dieren Waar zijn
ze gevonden en hoe zijn ze in de omgang.
- Woorden naschrijven
- Poezengedichten schrijven en erbij
tekenen (boek Mies van Hout Dag poes!)
- Woordenboek en woordkaarten over
thema
Doelen: groep 2
- Kennismaken met letters
- Lezen in boeken
- Begrijpen dat wat je op papier schrijft
weer gelezen kan worden
- Woordenschat vergroten;
- Leren rijmen
Doelen: groep 3
- Letters herkennen
- Leesplezier vergroten
- Spontaan schrijven
- Zelf verhalen leren maken en logisch
opschrijven
- Gedichten maken
- Elfjes maken over de poes
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Spelactiviteiten en onderzoek
- Rollenspel: De kattenopvang
- Rollenspel: Hoe verzorg je de dieren in de
opvang
- Rollenspel: De dierenarts
- Rollenspel: Ophalen van een gevonden
dier met behulp van een beschrijving of
kaart
- Rollenspel: uitspelen:Een huis voor Harrie
- Rollenspel; de dierenwinkel
- Poppenhuis; huisdieren toevoegen
- Gezelschapsspel; kwartetten huisdieren
- Huisdieren toevoegen in de
huishoek/verzorgen van je huisdier
Doelen:
- Samen spelen;
- Samenwerken en rollenspel;
- Verhaal kunnen naspelen
- Spelregels hanteren;
- Rollen kunnen hanteren

ThemawoordenThemawoorden

Speel je WijsSpeel je Wijs

Huisdieren, katten, konijnen, honden, cavia,
hamster, papegaai, schildpad, muizen, ratten,
parkieten

Dierenarts/dierenambulance; onderzoeken,
medicijnen, behandelen,

Dierenasiel 126/ plaat 110

Dierenverblijven en benodigdheden: hokken,
manden, kooien,

Dierenasiel/opvang; binnenverblijf, buitenren,
mandjes, kattenbak, vangkooi,

Kwispelen 133

Dierengeluiden; piepen, mauwen, blaffen,
spinnen, grommen

Katten; kitten, kater, poes, mauwen, vacht, spinnen,
grommen, staart, vlooien, kattenbak, kattenluik

Betalen 123

Dierenvoeding; brokken, vlees, botten,
snoepjes, vogelzaad, vlokken

Honden; kwispelen, blaffen, vacht, pup, reu, teef,
staart, uitlaten

Huisdier 99/plaat 65

Dierenwinkel; dierenvoer, speeltjes, hokken,
dieren; vissen en vogels, betalen, klant,
boodschappenbriefje

Zorgen voor een dier: uitlaten, eten en drinken
geven, spelen

Vis 116/plaat 93

Dierenasiel; zwervers, opvang, verzorgen,
herplaatsen

Haar, huid, schub, vacht, veer, wol 128

Week
Groep 2

Week 1
Maken van hokken
en huisdieren
Dierenvoer van
doppen sorteren in
bakken

Week 2
Huisdieren maken

Week 3
Vervolg huisdieren
maken

Week 4
Poezen en honden
tekenen bij een
gedicht

Groep 3

Maken van hokken
en huisdieren
Kaartjes voor voer
schrijven

Huisdieren maken

Schrijven van
informatiekaartjes
bij de dieren

Gedichten schrijven
en een dier erbij
tekenen
Elfjes maken
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Week 5
Tekenen bij de
uitnodiging voor
de ouders
Filmpjes en/of
foto’s maken bij
de dieren in het
asiel
Uitnodiging voor
ouders maken
Filmpjes en foto’s
maken bij de
dieren in het asiel

Week 6
Ouders op bezoek

Ouders op bezoek

Muziek- en dansactiviteiten
Kattenlied Benny Vreeden 76
Hondje Flap-Poes Pieternel Benny Vreeden 92
Poesje kom maar snel naar huis Schroder/Busser 28

Startactiviteit:
Tussen activiteit
Slotactiviteit:

Uitstapjes/onderzoek
Medewerkster kattenopvang
Bezoek hondenschool
Voorleesactiviteit over katten

Voorstelling door leerkrachten over het dierenasiel
Voorleesontbijt De leerkrachten spelen het verhaal ‘Een huis voor Harry’ uit.
Ouders mogen een dier komen halen uit ons dierenasiel
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Bewegingsonderwijs
Dierendans
Poes en muizen tikspel
Muizenstaarten

