Activiteitenboek
Herfst

Themaboek

Eendje in de regen
A. Hest

Activiteitenoverzicht
Bij dit thema maken we gebruik van de leskist van boekenpret van de bibliotheek.
Hierin zit een handleiding met diverse ideeën, een tas met voorwerpen uit het
thema boek en diverse prentenboeken die met het thema boek te maken hebben.
Daarnaast hebben we gekozen voor de oudercomponent. Dit houd in dat er voor
ieder kind een exemplaar van het thema boek is om enkele dagen mee naar huis
te nemen. Op school zijn ook nog veel aanverwante boeken m.b.t. het thema
herfst. En diverse informatieve boeken m.b.t. het thema.
Spelactiviteiten
SPELLETJES HERFST

•

LOOPSPEL
Materiaal:
- trom + stokje
- 4 mandjes
- gele blaadjes
- rode blaadjes
- groene blaadjes
- bruine blaadjes
In de zaal staan vier mandjes. Eén voor de gele, één voor de groene, één
voor de rode en één voor de bruine blaadjes.
De blaadjes liggen op de grond verspreid door het lokaal.
De leerlingen lopen rond in de zaal. Wanneer de leerkracht de trom laat
horen komen de leerlingen bij hem / haar. De leerkracht laat dan één
blaadje zien. De leerlingen zoeken een zelfde blaadje en leggen deze in

het juiste mandje.
Variëren van kleur en aantal.
Doelen:
- vlug en juist reageren.
- zich kunnen oriënteren in de ruimte.
- nemen van hetzelfde voorwerp en het juiste aantal.
•

TIKSPEL
Eén eekhoorn ligt te slapen. Dicht bij deze eekhoorn staat een mand vol
eikels.
Wij gaan tot bij het slapende eekhoorntje. Eén leerling neemt een eikel uit
het mandje. Het eekhoorntje wordt wakker, is boos en wil ons pakken
terwijl wij weglopen.
Wisselen.
Doelen:
- proberen de tikker te ontwijken.
- zich niet te laten tikken.
- tegen je verlies kunnen.

•

SLOTSPEL
Materiaal:
- een blinddoek
- een mand met een belletje
Alle leerlingen zitten in een kring. Eén leerling zit in het midden en heeft
een blinddoek om. Naast die leerling staat een mandje met een belletje
eraan. In het mandje zitten allemaal nootjes.
Eén leerling neemt het mandje weg zonder dat we de bel horen. Wanneer
we de bel horen of wanneer de leerling op z'n plaats is zegt hij / zij: 'kan
jij raden wie ik ben?'
De leerling die geblinddoekt is, moet kunnen raden wie de mand
weggenomen heeft.
Doelen:
- aan de stem kunnen horen wie het mandje heeft.
- niks verklappen.

•
•
•

Parapluutje – parasolletje
Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet – de kleur groen
Wat ligt er onder de doek?

Constructieve activiteiten
• Een voelzak is ook altijd erg spannend. Vul een donkere zak vol met
herfstspulletjes. denk hierbij aan: kastanjes, beukennootjes, eikels,
bladeren en nep spinnetjes. Alle kinderen zitten in de kring. Een kind
krijgt de zak. Dit kind voelt in de zak en kiest een ding uit. Zelf kijkt het
kind ook niet naar het ding. De kinderen mogen nu vragen stellen over het
voorwerp. Is het zacht, hard? Is het rond, vierkant? Is het puntig of
juist glad? Het kind met de voelzak mag alleen maar met ja of nee
antwoorden. de leerkracht leid het gesprek, zodat niet alle vragen
tegelijk komen. Wanneer een kind het denkt te weten, mag het raden. Is
het goed? dan mag dat kind de voelzak overnemen en begin je opnieuw.

Gespreksactiviteiten
•

•

•

Voer een gesprek over de kenmerken van de herfst. wat voor weer is het
meestal? Wat gebeurt er met de bomen? Welke dieren zie je nu en welke
zie je minder? wat voor kleding draag je tijdens dit seizoen?
Laat de kinderen herfstspulletjes meenemen en bespreek de meegenomen
spullen in de kring. later kun je de spulletjes verzamelen op een
herfsttafel.
Maak gebruik van picto’s – wat / waar / hoe

Taalactiviteiten en routines
• Boekoriëntatie / uiterlijke kenmerken boek.
• Beeldwoordenveld: eend/ herfst
• Op volgorde leggen van gekopieerde platen uit ’t boek -> verhaalbegrip
Auditieve oefeningen
• Hard – zacht geluiden. Stampen van de voeten, tikken van de regen, etc.
• Klankkast beginletter zoeken bij woorden uit het thema boek. ‘p’, ‘w’, ‘r’
etc.
• Goed/ fout beweringen (zie bijlage)
• Raadsels (zie bijlage)
Bewegingsactiviteiten
• Gymles / hard – zacht
• Weer: bomen uitbeelden
Lees- en schrijfactiviteiten
• Stempelen

•
•
•

Woorddoosjes met daarin de omtrekletters van het woord: woorden
paraplu, laarzen, regen = ABC muur.
Kinderen maken de letter K met kralenplank
Letter herkennen / omcirkel ‘n bepaalde letter

Reken- en wiskunde activiteiten
• Tellen van eikels, bladeren, kastanjes, paddenstoelen
• Veel – weinig pannenkoeken
• Werkblad Tel je mee: zie bijlage
Zintuiglijke ontwikkeling
• Werkblad Kleding - weer
Begrippen
• Vormen: Rond pannenkoeken
• Nat - droog
Sociale-emotionele ontwikkeling
• Blij / boos \ verdrietig
• De emotiebus: buschauffeur stopt bij iedere halte om een nieuwe
passagier in de bus te laten. Elke nieuwe passagier heeft een andere
emotie, die eerder in de kring zijn besproken. Als de passagier de bus in
komt neemt de buschauffeur de emotie over en ook de kinderen die al in
de bus zitten.
Welke emoties heb je gezien? Hoe zag je dat?
Doel: het herkennen van emoties en het kunnen aanwijzen van kenmerken
van verschillende emoties.
Expressieve activiteiten:
• Klei: paddenstoel kleien (herkennen van structuren)
• Spinnen maken a.d.h.v. ‘Spin Sebastiaan’ (chinees hoedje) spinnenweb
maken op het raam
• Paraplu: witte vlakken uitprikken en sitspapier achter plakken
• Vingerverf schilderen
• stempelen/knippen herfstbladeren
• naspelen verhaal
Prentenboeken
• ‘Eendje in de regen’
• ‘Een regenachtige dag’
• ‘Robbie’s rode laarsjes’

•
•
•
•
•
•
•
•
•

‘Eendje wil geen bril’
‘De stekels van een egel’
‘Het regent’
Okke, nootje en doppejan, E. Beskov
Anton en de blaadjes O. Könnecke
Boris en de paraplu D. Bruna
De gruffalo
De spin die het te druk had. E. Carle

Verhalen

Audio-visuele activiteiten
• Koekeloere
• Hoi herfst afl. 1 en 2 band 85
• Dia’s kabouter prikkeprak
Liedjes
• Cd ‘Hoor de wind eens waaien’ (liedjesboek in de leskist)
• Dat heeft de herfst gedaan
• Op een grote paddenstoel
• Het regent!
• Herst, herfst wat heb je te koop
• Zie je de kastanjes aan de bomen
• Spinnetje Bas
• Pak je laarzen
• Parapluutje – parasolletje
• Herfst is weer gekomen
• De spin wiedewin
Versjes:
•

Een nieuwe kleur
Kijk eens naar de bomen
Blaadjes harken
Herfst is weer gekomen

•

Een spinnetje, een spinnetje,
Dat zocht naar een vriendinnetje.

het zocht eens hier, het zocht eens daar:
“O, had, ik mijn vriendinnetje maar!”
Twee spinnetje, twee spinnetjes,
Die zochten een vriendinnetje.
Ze zochten hier, ze zochten daar:
Toen hadden ze elkaar!
•

Hatsjie, hatsjoe
wat ben ik toch verkouden.
Geef me snel een zakdoek
om mijn snotje in te douwen

•

Hokus pokus spinnenweb!
Ik kan toveren.
Kijk eens wat ik heb:
een spin…
met op zijn rug een kruis.
Dit doosje is zijn huis.
De spin
kruipt door het gaatje.
Hokus pokus spinnenweb!
Nu hangt hij aan een draadje.
(Monique Hagen)

Echte situaties
• Weer bijhouden op kalender. Verschillende types: vorst, regen, zon, wind
• Donkere dagen, korte dagen
• Spinnenweb maken, in de klas komt een spin aan kruipen, elke dag is zijn
spinnenweb (wollen draden op een donkere ondergrond) een stukje verder
af. Aan het eind van het thema is het web klaar.
Taalondersteuning
De kleine kring:
• Methode ‘knoop het in je oren’; buitenspelen, de plas
• Pre teaching a.h.v. de voorwerpen uit de leskist
Peuterspeelzaal
• Herfstwandeling maken.

Kinderen zoeken allemaal 5 verschillende blaadjes. Verschillend van kleur en of
vorm. Na de wandeling blaadjes binnen op een op papier geschilderde boom
plakken.
Woordenlijst
werkwoorden
Het regent
Het waait
Vallen
De zon schijnt

Zelfstandige naamwoorden
Laars
Paddenstoel
Paraplu
Dennenappel
Bril
Regenboog
Druppel
Regenwolk
Plas
Sloffen
Jas
Hoed
Blaadje
Snavel
Wolk
servet
Tak
Het weer
Stekels
pannenkoek
Vriend
Bijvoeglijke naamwoorden
Mooi/lelijk
Nat/droog
Koud/warm
Zacht/hard
gevoelens
verdrietig

Begrippen
Eend
Egel
Lente
Zomer
Herfst
Winter
Seizoen
Kleur
regenachtig
Plaatsbepaling
Binnen
Buiten

Kleuren
Rood
Geel
Groen
oranje
Overige woorden

Evaluatie;
We hebben aan dit thema gewerkt van 20 oktober t/m 14 november 2008
Met de voorwerpen uit de leskist konden we het verhaal beeldend brengen. Het
sprak de kinderen erg aan. In één groep zijn de ouders uitgenodigd om het
prentenboek op te komen halen in de klas. Ze mochten het bijna een week thuis

houden. Meer dan de helft van de ouders was aanwezig. De meeste boeken waren
op tijd terug op school.

