Week 24:
Introductie: Puk heeft het warm . De kinderen helpen hem af te koelen.
Knutselen: Een waaier maken.
Zingen : Ik heb de zon zien zakken in de zee
Kring : een warme trui, wat doen we aan in de zomer? Zien de kinderen het
verschil tussen zomer en winterkleren?
Taal: we leren de volgende woorden…. Blazen, de handschoen , het
voorhoofd, wapperen , de zwembroek ,warm en koud ect.
Voorlezen : knieboek , Brrr wat koud voorlezen 1
Week 25:
Introductiespel: We maken een ijscohoek!
Ontdekken: Smeltende ijsklontjes
Knutselen: Een ijsco plakken, hoeveel bolletjes tel jij?
Zingen : Tingeling wie lust een ijsje
Kring/hoek : De ijscohoek, ijsje eten en kopen samen met Puk.
Taal en begrippen: doorgeven, smelten, koud, de tong, voelen, nat,
langzaam en snel, zwaar en licht, smaken.
Week 26:
Introductie: We gaan lekker naar buiten als de zon schijnt, op zoek naar jullie
eigen schaduw en wat kunnen we daar mee doen?

Peuterpret op de kloostertuin

Thema: Oef wat warm!

Bewegen : Dansende schaduwen
Ontdekken: De kinderen bewegen en spelen in hun eigen schaduw.
Kring: Verhaal Brrr wat koud!, voorlezen 2
Taal en begrippen: Bewegen, binnen, buiten, kijken, de schaduw, wijd.
Zingen: Ik stond laatst voor een poppenkraam….
Week 27:
Introductie: In de huishoek gaan we de meubels soppen en wat gebeurt er als
je de natte spons uitknijpt?
Voorlezen / kring : Plons !
Ontdekken : Voorwerpen in het water , met de watertafel.
Taal en begrippen: Drijven, spetteren, licht, de
golven, zinken, zwaar, plons, droog, uitknijpen
ect.
Zingen: Alle eendjes zwemmen in het water…
Week 28:
Afsluiting: Zwemmen doe je zo!
Voorlezen / kring: Prenten, brr wat koud …
Beweging: Buiten in de tuin doen we de zwembewegingen na.
Zwaaien met je armen en benen. Op je rug en buik. Een zwembandje of een
duikbril, badpak of zwembroek aan. Puk doet ook mee!
Taal en begrippen: springen, de handdoek, onder, de zwembandjes, de
zwembroek, zwemmen, onder water.
Ontdekken : Warm en koud water
Knutselen : Zwempak of zwembroek

