Bouwen en wonen

Kringactiviteiten:
•
•
•
•
•
•
•
•

Huisnummers; op welk nummer wonen we? Post bezorgen bij het juiste
huisnummer
Bas waar ga je heen? De bouwplaats
Telefoonboek maken voor in de huishoek; foto van de kinderen +
telefoonnummer
Huisraad seriëren (stoelen van groot naar klein)
Rubriceeropdrachten m.b.v. woonmagazines; zoek je eigen huisnummer, zoek
plaatjes van wat er in de keuken, badkamer, woonkamer, slaapkamer hoort.
muurtjes metselen (kleine steentjes)
classificeren; waar in het huis horen de volgende voorwerpen? Wc-rolpollepel, pyama- tv-gids etc.
cement maken

Uitstapjes:
- Introductie op het thema: bezoek aan de bouwplaats
- Gast in de klas die wat komt vertellen en laten zien over de bouw.
- Bezoek aan een bouwbedrijf

Liedjes:
- ♫ In Holland staat een huis
- ♫ Zagen, zagen, wiedewiedewagen
- ♫ Ik heb een tante en een oom
- ♫ Opa bakkerbaard

(alle liedjes met een hoepeltje erom,177)
(alle liedjes met een hoepeltje erom, 208)
(alle liedjes met een hoepeltje erom, 98)
(alle liedjes met een hoepeltje erom, 100)

Hoeken:
-Timmerhoek: een oproep aan de ouders voor hout en spijkers en timmeren maar!
Erg leuk!
- kijkhoek: kinderen mogen materialen over bouwen en wonen meebrengen.

Constructieve en beeldende activiteiten
Groep 1:
Groot huis knippen en verven
(Portfolio)
Bob de Bouwer knippen van groot
naar klein

-

Vrij verven

-

knippen over een rechte lijn
van groot naar klein leggen

Huisjes vouwen van groot naar klein

-

Huis van stroken, stroken op de lijnen
plakken, tekenen wat er in de
kamers hoort

-

Rechte vouw, recht kruis en schuine
vouw
Van groot naar klein
meten met stroken
classificeren wat hoor er in de kamers
tekenen

Nabouwen zijaanzicht

-

Zaag knippen en plakken

-

knippen
plakken
cijferherkenning
tellen en stempelen
spel stippendobbelsteen
classificeren kamers in je huis

-

tekenen, vormgeven
herkennen eigen huisnummer
kleuren binnen de lijntjes

Woordenhuis bouwen (Portfolio)
(groot huis uitknippen/ opvullen met
woorden; dak, dak, dak)

-

Vrij verven
Knippen over de lijn

Bakstenen weven

-

Boerderij vouwen + omgeving knippen
en plakken

-

Complexere oog-handcoördinatie
(weven)
16 vierkantjes vouwen
vrij knippen en plakken

Huis van rietjes timmeren

-

Timmeren

Huis van stroken vrij plakken, tekenen
wat er in de kamers hoort
Nabouwen v.a. bovenaanzicht eerst
stempelen, daarna bouwen

-

meten met stroken
classificeren wat hoor er in de kamers
tekenen
ruimtelijk inzicht vergroten
cijferherkenning

Werkboekje bouwen en wonen

-

tellen en stempelen

Werkboekje bouwen en wonen

Tegeltje met huisnummer
Kleurplaat

ruimtelijk inzicht vergroten

Groep 2:

Tegeltje met huisnummer
Huis tekenen in computerprogramma
‘paint’

-

doortellen, terugtellen
woordstukjes
woorden stempelen
tekenen, vormgeven
herkennen eigen huisnummer
vormgeven
werken met de muis

