Reken/wiskundeactiviteiten:
- Meten van regen en wind

Taal/gespreksactiviteiten:
- Verteltafel: Kikker en de wind

-

- Begrijpend luisteren: Het weer
- Mindmap: Het weer
- Auditieve oefeningen
- Naspelen van het verhaal
- Presenteer het weer
- Hakken en plakken
- Korte en lange zinnen
- Woorden in zinnen
- Rijmen
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 rijmen
- Weervoorspelling geven aan de klas

Weerhoek
Kleuren van de regenboog
Grafiek van het weer
Thermometer

Doelen:
-1; Telrij leren 1-12 en getallen 1-10
herkennen 2; Telrij tot 20 en getallen 1 – 12
herkennen
- Kleuren herkennen van de regenboog en
weten hoe de kleuren ontstaan/mengen
- Begrip temperatuur herkennen
- Vol en leeg herkennen

Spelactiviteiten/techniek en
onderzoek:
-

Huishoek; kleren bij het weer
Kledingwinkeltje
Weerhoek
Kleurenhoek
Windhoek; blazen tegen allerlei
materialen
- Presenteer het weer
Doelen:
- Samenwerken en rollenspel leren
- Verhaal kunnen naspelen
- Kleuren herkennen
- Verschillende weersomstandigheden
herkennen en benoemen
- Ervaren van het weer
- Welke kleding hoort bij welk weer

Basiskenmerken:
- Hoe vraag ik het aardig
- Gebarentaal
- Wees vrolijk- automaat
- Traantjes

Thema:

Het weer
Thema:
Motorische activiteiten:
- 1; Fijne motoriek: zandtafel
met scheerschuim en maizena
- Knutselopdrachten
- Vouwen; zon en paraplu
- Bouwen; winter in de bouwhoek
- Kralenplanken over het weer
Doelen:
- Fijne motoriek
- Plezier in knutselen
- Logische volgorde met vouwen
- Sensomotorische ontwikkeling
door spelen met scheerschuim

Lees/schrijfactiviteiten:
- 2; Letter W, R, S, V, H aanbieden
- Woorden natypen op de computer
- Woordenboek en woordkaarten
- Mindmap: Het weer
- Boeken over het onderwerp
- Weerhoek om het weer bij te houden
- Weerboekjes maken
Doelen:
- Kennismaken met de letters
- Plezier in schrijven
- Nadenken over het verhaal
- Letters leren vinden op toetsenbord
- Leesplezier
-

ThemawoordenThemawoorden
Weer
Bries - wind – storm - orkaan
Regen – bui – onweer - bliksem
Vorst – ijzel – sneeuw - hagel
Kou - warm
Zon en wolken

Speel je WijsSpeel je Wijs
Winter 88
Sneeuwpop 79
Regen 77
Schaduw 110

Muziek- en dansactiviteiten
Wolkenweer

Uitstapjes/onderzoek
Weerhoek binnen/buiten maken

Liedjes uit Kleuterwijs

Wind, regen, kou ervaren buiten

Ritmestokjes regen

Thermometer

Bewegingsonderwijs
Cluster 4, 5 en 6

Luisterspel: regen
Startactiviteit:

Weerbericht bekijken

Slotactiviteit:

Weerbericht presenteren en hier een filmpje van maken

Evaluatie Motoriek
Groep 1

Groep 2

Lees/schrijf

Taal

Rekenen

Spel

Basis

