Kringactiviteiten:
Hieronder heb ik de kringactiviteiten uitgewerkt in het thema de brandweer.
Dit zijn de kringactiviteiten voor groep 1-2 en voor groep 3. Voor groep 3 heb ik
kringactiviteiten ontworpen die aansluiten op de kringactiviteiten van groep 1-2.
Maar omdat er in groep 3 minder in de kring wordt gewerkt heb ik de
kringactiviteiten voor groep 3 ook meer beperkt.

Kringactiviteiten groep 1-2:
1. Inleidend gesprek:
Om een beetje in de sfeer van de brandweer te komen is een inleidend
gesprek aan de hand van een poster of plaat altijd een goede binnenkomer.
De kinderen kunnen al een beetje gaan “brainstormen”over wat er bij
hoort, wat de brandweer doet enz.
Ook een inleiding aan de hand van een prentenboek is erg leuk en
uitdagend.
2. Woordenweb maken:
Het is erg leuk om met de kinderen een woordenweb te maken op een
grote plaat natuurlijk maken de kinderen de tekeningen en schrijf jij de
woorden erbij of misschien zijn er wel kleuters die dat al kunnen. Hierop
kunnen “dingen”van de brandweer komen. Dit sluit goed aan op het
inleidende gesprek maar ook zou het verder in het thema een erg goede
activiteit zijn.
Je zou dan bijvoorbeeld een woordenweb kunnen maken over wat de
brandweer allemaal gebruikt.

3. Prentenboeken:

Natuurlijk horen prentenboeken ook in dit thema. Ik heb al wat
prentenboeken verzameld die jullie natuurlijk kunnen lenen bij mij. Het is
ook erg leuk om bij één van de prentenboeken een vertelspel tafel te
maken waarbij de kinderen het verhaal helemaal na kunnen spelen.

De volgende prentenboeken heb ik verzameld:


Varkentje jan als brandweerman,

Christyan en diane Fox


Blitse brandweerwagens,

Tony Mitton en ant Parker



Mijn kleine brandweerauto



Brandweer, (meer een kijkboek)

judith Nieken


Piro en de brandweer,

Kurt Baumann, jiri Bernard


De brandweer,

Peter Spier


Fikkie de brandweerhond, (Beter geschikt voor groep 3)

James Drummond


Kummeling wordt brandweerman,

Chizuko Kuratomi


Platenboek:

Brandweerauto’s en andere reddingsvoertuigen,

Jeroen Vredenburg

Boeken die heel erg geschrikt zijn voor een vertelspel tafel zijn:
 Varkentje jan als brandweerman,

Christyan en diane Fox



Blitse brandweerwagens,

Tony Mitton en ant Parker


Mijn kleine brandweerauto



Piro en de brandweer,

Kurt Baumann, jiri Bernard
Verder heeft het boek brandweerauto’s en andere reddingsvoertuigen
heel veel mooie platen om eventueel te kopiëren en op te hangen in de klas.

4. Liedjes en versjes over de brandweer:

Liedjes en versjes over de brandweer zijn natuurlijk altijd leuk, ook leuk
voor als we op bezoek gaan bij de brandweer.
Veel liedjes en versjes lenen zich ervoor om er bij te bewegen of er een

spelletje van te maken!

Liedjes:
o De melodie van 1,2,3,4 hoedje van papier:
één, twee, drie, vier, brandweerman, brandweerman.
één, twee, drie, vier, kom de brand is hier
Neem nu vlug de waterspuit.
spuit het vuur nu maar snel maar uit.
één, twee, drie, vier, Kom de brand is hier.
o Brand!



Brand in de straat:

Versjes:
o De brandweer:
Moet je nou eens horen:
De allerhoogste toren,
De hoogste toren van het land,
Staat in brand, in brand, in brand!
Doe een sprong naar achteren,
Doe een sprong naar opzij,
Want de brandweer moet erbij.
o De brandweer-olifant:
Zeg heb jij het ook gelezen?
Het stond in elke krant.
er woont hier in de dierentuin,
Een brandweer-olifant.
En als er ergens brand is,
Drinkt hij een hele vijver op,
Dan loopt hij vlug de stad in,
Met een zwaailicht op zijn kop.
Snel rent hij naar een brandje,
En met zijn lange snuit,
Spuit hij in een ogenblik………
Alle vlammen uit!

5. Taalactiviteiten:

Hieronder heb ik verschillende taalactiviteiten uitgewerkt die goed te
gebruiken zijn voor in de kring:


Doe-verhaal:

Luister naar het verhaal. Elke keer als je het woord brand hoort
klap je in je handen. Let wel goed op want in het woordje
brandweerauto hoor je daar brand???? Ja dus ook dan moet je
klappen.
Het klappen kan ook vervangen worden door geluiden zoals, knetter,
knetter of tu-ta-tu. Als het heel goed gaat is het leuk om de groep
in tweeën te splitsen en elke groep en anderen opdracht te geven
zoals:
Groep 1: zegt knetter, knetter bij het woord brand (alleen brand)

Groep 2; zegt tu-ta-tu bij het woord brandweerauto.
De brandweer:
Kijk die brandweerauto een snel rijden. Wat een haast. De
chauffeur van de brandweerauto moet wel zo snel rijden want er is
brand. Er staat een auto in brand. Er zitten wel 5 brandweermannen
in de brandweerauto. Jos is op de fiets. Hij fietst heel hard achter
de brandweerauto aan. Hij wil de brand wel eens zien.
Boven op de brandweerauto zit een zwaailicht, Je kunt ook de
sirene horen. De brandweerauto is al bij de brand. “Wat een vuur”
zegt de brandweercommandant.
De brandweermannen blussende brand. Er valt weinig meer te
redden. De Brand is geblust, maar er is weinig van de auto over.



Auditief geheugen:

Nazeggen van zinnen:

zinnen van 4-7 woorden:
- Daar is de brandweer.

- Brand is heel erg naar
- De brandweerauto is heel groot.
- Brandweermannen hebben speciale kleding.
- Vuur is heel erg warm.
- Met water kan je een brand blussen.
- De brandweerauto staat in de kazerne.
- De brandweermannen poetsen de brandweerauto.
- Soms moet de brandweer branden gaan blussen.
- Een brandweerman heeft een helm.
- Op de brandweerauto staat een zwaailicht.
- Bij brand is er heel veel rook.

Zinnen nazeggen van 7-10 woorden:
- Op het dak van de brandweerauto ligt een ladder.
- De brandweerauto rijdt snel naar de brand in het huis.
- Een brandweerman moet heel erg sterk zijn.
- Uit het huis komt heel erg veel rook.
- Om het vuur te doven gebruikt de brandweer een
brandweerslang.
- Brandweerslangen zijn heel erg zwaar en zijn heel erg
lang.
- De sirene van een brandweerauto maakt een heel hard
geluid.
- Op de brandweerkazerne is heel erg veel te zien.
- Soms moeten brandweermannen maskers dragen voor de
rook.
- Als er brand is rijdt de brandweerauto heel snel.
- De sirene van de brandweerauto zegt tu-ta tu-ta.


Auditieve discriminatie:
Rijmen:
vuur
rook
laars
Pak

slang
brand
man
riem

Bijl
Vlam
Spuit
Blus

Het langste woord:
Vuur
Brand
Brandweerauto
brandslang
Brandweerhelm
Zwaailicht
Sirene

Brandweer
Brandweerman
Brandweerpak
Blussen
rook
vlam
brandladder

Eerste letter:
water
bijl
blussen

vuur
spuit
brandweer

Laatste letter:

pak
laars
sirene

rook
man
vlam

Middelste letter:
rook
man
pak



vuur
riem
bijl

Auditief geheugen:

Nazeggen van woorden:

Nazeggen van 3 woorden:
Huis
Rook
sirene
Kazerne
Brandweer

vlam
raam
slang
bel
pak

vuur
brand
water
ladder
masker

Nazeggen van 4 woorden:
brand
Rook
Vuur
Pak
Kazerne



huis
auto
sirene
raam
brandweer

ladder
bel
helm
deur
rook

Auditief taalbegrip:
Zinnen langer maken:

Laat de kinderen de zinnen aanvullen, er zijn erg veel
mogelijkheden:

- De brandweerauto ……….
- Het vuur komt ……
- Het water …….
- De brandweermannen
- De rook …….
Nu een beetje moeilijker:
- Het huis heeft in brand………….. (gestaan)
- Femke heeft de brandweer……… (gebeld/geroepen)
- De brandweer is snel naar de brand…….
(gekomen/gereden)
- Femke heeft de sirene …… (gehoord)
- En ze heeft het zwaailicht ….. (gezien)
- De brandweer heeft het vuur….. (geblust)
Tegenstellingen:
- Water is niet droog, maar ……… (nat)
- Vuur is niet koud, maar ……. (warm/heet)
- Een brandweerauto rijdt niet langzaam, maar ….
(hard/snel)
- De slang is niet leeg, maar …. (vol)

slang
water
laars
water
bijl

- Het zwaailicht is niet uit, maar …… (aan)
- De vlammen zijn niet klein, maar ……. (groot)
- De helmen van de brandweermannen zijn niet
zacht, maar …. (hard)
- De slangen zijn niet kort, maar ……. (Lang)
- De ladder is niet klein, maar ….. (groot)
- De sirene is niet zacht, maar …… (hard)
Goed of fout?
Brandweermannen dragen een speciaal brandweerpak
Als er brand is rijdt de brandweerauto er zachtjes heen
Een brandweerauto heeft een zwaailicht en een sirene
Een brandweerauto is zwart
De plaats waar de brandweerauto’s staan heet een huis

goed
fout
goed
fout
fout

Raadseltjes:
Het is hard en de brandweerman zet het op zijn hoofd

brandweerhelm

Het is rood en er komt water uit om het vuur te blussen

brandslang

Het is nat en komt uit de brandslang

water

Het staat op de brandweerauto en zegt tu-ta, tu-ta.

sirene

6. Dia’s over de brandweer:

Ik heb erg leuke dia’s over de brandweer met daarbij kleine verhaaltjes
die je kan vertellen. Ik weet dat dia’s een beetje uit de tijd is maar ze
zijn erg leuk.
Soms moet je de verhaaltjes een beetje aanpassen!

Ik heb de dia’s met de verhaaltjes hierachter toegevoegd!
7. Kleren van de brandweerman.

Aan de hand van de plaat kunt u met de kinderen de kleren van de
brandweerman bespreken, waarvoor hebben ze dit aan? Waar gebruiken
ze dingen voor enz.

Ik heb de plaat hierachter toegevoegd!
(ik heb hem ook in kleur!)

ik ga proberen zoveel mogelijk van de kleding te verzamelen zodat we het
ook echt kunnen laten zien!
8. Geheugen spelletjes:
Altijd leuk is om geheugenspelletjes met de kinderen te doen in de kring.
Bv leg een aantal dingen neer, de kinderen doen hun ogen dicht en leg er
iets bij, of haal er iets af! Je kan hierbij ook meteen rekenactiviteiten
integreren. Zijn er nu meer of minder?? Of evenveel? Hoeveel meer?
Hoeveel minder? Hoeveel dingen liggen er nu? enz enz.
Ook een voel spel met voorwerpen onder een doek is erg leuk.
9. Oefenen van het alarmeren van de brandweer.
Kinderen bellen nooit of weinig de brandweer! Toch kan het wel eens zo
zijn dat ze moeten bellen omdat er brand is!
De kinderen leren dit:
Wat is het alarmnummer? Wat zeg je aan de telefoon?
Heel belangrijk is het alarmnummer 112! MAAR dit mag je alleen bellen als
er iets hel ergs is!
De kinderen leren, wat ze moeten zeggen: Hun naam, eventueel postcode
(als ze dit weten) , vertellen waar de brand is en wat er brand, en vragen
of de brandweer komt!
Het is erg leuk en leerzaam dit in de kring te oefenen met een “echte
“telefoon! De kinderen gaan dit dan misschien in de hoeken ook wel
proberen!
10. Eenvoudige proefjes met vuur!
Deze proefjes kunnen uitgevoerd worden naar aanleiding van de dia’s maar
eventueel ook los.
Spreek met de kinderen af dat ze op hun plaats blijven zitten want anders
is het heeel gevaarlijk!
o Vuur kan niet leuk zijn, maar vuur hebben we ook nodig. Wie weet

waar we vuur voor kunnen gebruiken?

Licht, warmte, voor de verwarming en voor in bad, om te koken,

omdat het gezellig is, om te barbecuen enz enz

o Maar met vuur moet je heel voorzichtig zijn! Let maar eens op:
* steek een kaarsje aan!
Waarom moet je voorzichtig zijn met vuur? Wat kan er allemaal
gebeuren? Dus voordat er vuur is moet het iets hebben om te
branden! Wat gebruikt het kaarsje nu om te branden? …. ( kaarsvet)
En wat gebruikt het vuur als we een openhaard aan steken om te
branden?? … (Hout)
o Let op wat ik ga doen:
* knip heel voorzichtig de lont van de kaars en laat aan de kinderen
zien wat er gebeurd!
Hoe komt het nou dat het vuur uit gaat? (Hij heeft niks meer om te
branden … een heel moeilijk woord d brandstof is op!)
o * steek de kaars opnieuw aan of pak een andere kaars.
Zet een glas of een potje over de kaars?
Wie denk dat ie weet wat er gaat gebeuren? …. (de kaars gaat uit)
Hoe komt dat???? …. (hij krijgt geen zuurstof/lucht meer)
Vuur heeft dus ook lucht/zuurstof nodig om te branden.
o Leg de kinderen aan de hand hiervan uit waarom de brandweer dus
met water/ poeder blust of bij hele grote branden zelfs met zand
(bosbranden)! (Het vuur krijgt dan geen zuurstof meer)
11.

Tel activiteiten
Telactiviteiten zijn altijd leuk in de kring.
Het is leuk om bijvoorbeeld alle kinderen een vlam te geven van papier.
Daarna ga je met die vlammen tellen! Een paar kinderen leggen hun vlam
in de kring, hoeveel vuurtjes zijn hier? Daarna uitbreiden! Hoeveel zijn
het er meer, minder enz enz.
Maar er zijn ook vele andere mogelijkheden om te tellen in de kring
met bijvoorbeeld helmen e.d.

Kringactiviteiten voor groep 3:
Voor kringactiviteiten van groep 3 heb ik me erg beperkt omdat jullie aangaven
dat jullie ook gebonden zitten aan de methodes. Toch heb ik wat leuke ideeën
voor jullie uitgewerkt aansluitend op de ideeën van groep 1-2. Zo kunnen jullie
kiezen of jullie deze kringactiviteiten uitvoeren.
1. Woordenweb maken:
Het is erg leuk om met de kinderen een woordenweb te maken op een
grote plaat of op het bord . Hierop kunnen “dingen”van de brandweer
komen. Het is een goede inleiding van het thema maar je kunt ook gebruik
maken van een vertelplaat die ik eventueel hierachter heb ingevoegd.
Een idee is om een woordenweb te maken met in het midden bijvoorbeeld
het woord brand. De kinderen mogen woorden erbij verzinnen en misschien
al proberen om het zelf te schrijven. Ook kan je het doen op een grote
plaat en kinderen een tekening laten maken en het woord erbij schrijven
(zelf of met hulp).

2. Prentenboeken:

Natuurlijk horen prentenboeken ook in dit thema. Ik heb al wat
prentenboeken verzameld die jullie natuurlijk kunnen lenen bij mij. De
prentenboeken kunnen gebruikt worden om voor te lezen maar je zou de
kinderen ook zelf een boekje kunnen laten maken aan de hand van deze
prentenboeken.
ik heb per boek erachter geschreven wat voor soort boeken het zijn.

De volgende prentenboeken heb ik verzameld:


Varkentje jan als brandweerman, ( makkelijk)

Christyan en diane Fox

Blitse brandweerwagens,

(makkelijk)



Mijn kleine brandweerauto

(makkelijk)



Brandweer, (meer een kijkboek)



Tony Mitton en ant Parker

judith Nieken



Piro en de brandweer,

(leuk om voor te lezen)

De brandweer,

(makkelijk)

Fikkie de brandweerhond,

(leuk voorleesboek met platen)

Kurt Baumann, jiri Bernard


Peter Spier


James Drummond


Kummeling wordt brandweerman, (leuk om voor te lezen)

Chizuko Kuratomi


Platenboek:

Brandweerauto’s en andere reddingsvoertuigen,

Jeroen Vredenburg

3. Een doe-verhaal:
Verdeel de kinderen in twee of drie groepen en vertel het volgende:
Luister naar het verhaal. Groep 1 als jullie straks het woord vuur horen
zeggen jullie allemaal: “knetter, knetter.” Groep 2 als jullie het woord
mama horen zeggen jullie: “ooooohhhhh.” Greop 3 als jullie het woord
frietjes horen zeggen jullie: “mmmmmmm”.
Je kan het steeds opbouwen dus bijvoorbeeld beginnen met 1 groep daarna
2 enz.


Het vuur:
Gisteren was het Woensdag. Dan eten wij altijd frietjes. Elke
woensdag als we uit school thuis komen zet mama de pan met
frituurvet op het vuur. Dan pakt mama een zak frietjes uit de
diepvries en als het vet heet genoeg is doet ze de frietjes in de
pan.
Maar gisteren ging het anders: “mama zette de pan op het vuur,
pakte de frietjes uit de diepvries en toen ging de telefoon.
Mama bleef maar praten aan de telefoon en vergat het frituurvet
op het vuur. Het vet werd heter en heter en plotseling waren er
overal vlammen. De hele keuken stond in vuur en vlam. Mama
probeerde het vuur nog te blussen met handdoeken maar het lukte
niet. En heel snel zagen we alleen nog maar rook, vuur en vlammen.
We zijn toen naar buiten gerend en de buurman heeft de brandweer

gebeld. Die heeft de brand geblust. Mama huilde van de schrik en
vond het jammer van de frietjes.

4. Muziek activiteiten:
deze liedjes leren de kleuters eventueel ook in groep 1-2 maar in groep 3
zijn er veel meer mogelijkheden. Zo is het erg leuk om de kinderen Canon
te laten zingen op deze liedjes. En hier zijn deze liedjes ook erg geschikt
voor. Ook is het leuk om kinderen met muziekinstrumenten te laten
begeleiden of mee te spelen.
Bijvoorbeeld bij het liedje brand! de sirene met een trommel mee laten
slaan.
Brand!

Brand in de straat:

5. Dia’s over de brandweer:

Ik heb erg leuke dia’s over de brandweer met daarbij kleine verhaaltjes
die je kan vertellen. Ik weet dat dia’s een beetje uit de tijd is maar ze
zijn erg leuk.
De dia’s gaan niet alleen over de brandweer maar ook hoe het kan komen.
En dat vuur niet alleen gevaarlijk kan zijn maar we het ook nodig hebben.

Ik heb de dia’s met de verhaaltjes hierachter toegevoegd!
6. Oefenen van het alarmeren van de brandweer.
Kinderen bellen nooit of weinig de brandweer! Toch kan het wel eens zo
zijn dat ze moeten bellen omdat er brand is!
De kinderen leren dit:
Wat is het alarmnummer? Wat zeg je aan de telefoon?
Heel belangrijk is het alarmnummer 112! MAAR dit mag je alleen bellen als
er iets hel ergs is!
De kinderen leren, wat ze moeten zeggen: Hun naam, eventueel postcode
(als ze dit weten) , vertellen waar de brand is en wat er brand, en vragen
of de brandweer komt!
Het is erg leuk en leerzaam om dit te oefenen met een “echte “telefoon!
7. Eenvoudige proefjes met vuur!
Deze proefjes kunnen uitgevoerd worden naar aanleiding van de dia’s maar
eventueel ook los.
Spreek met de kinderen af dat ze op hun plaats blijven zitten want anders
is het heeel gevaarlijk!

Vuur kan niet leuk zijn, maar vuur hebben we ook nodig. Wie weet waar we
vuur voor kunnen gebruiken?
Licht, warmte, voor de verwarming en voor in bad, om te koken, omdat het
gezellig is en om te barbequen enz. enz.
o Maar met vuur moet je heel voorzichtig zijn! Let maar eens op:

* steek een kaarsje aan!
Waarom moet je voorzichtig zijn met vuur? Wat kan er allemaal
gebeuren? Dus voordat er vuur is moet het iets hebben om te
branden! Wat gebruikt het kaarsje nu om te branden? …. ( kaarsvet)

En wat gebruikt het vuur als we een openhaard aan steken om te
branden?? … (Hout)
Om vuur te maken hebben we dus iets nodig wat brand dit noemen
we de brandstof!
Wat zou er nu nog meer een brandstof kunnen zijn?

Let op wat ik ga doen:
* knip heel voorzichtig de lont van de kaars en laat aan de kinderen
zien wat er gebeurd!
Hoe komt het nou dat het vuur uit gaat? (Hij heeft niks meer om te
branden … de brandstof is op!)
we zien dus als het vuur gen brandstof heeft gaat hij uit!
o * steek de kaars opnieuw aan of pak een andere kaars.
Zet een glas of een potje over de kaars?
Wie denk dat ie weet wat er gaat gebeuren? …. (de kaars gaat uit)
Hoe komt dat???? …. (hij krijgt geen zuurstof/lucht meer)
Vuur heeft dus ook lucht/zuurstof nodig om te branden.
Leg de kinderen aan de hand hiervan uit waarom de brandweer dus
met water/ poeder blust of bij hele grote branden zelfs met zand
(bosbranden)! (Het vuur krijgt dan geen zuurstof meer)
o We hebben dus geleerd dat vuur verschillende dingen nodig heeft
om te kunnen branden:
- zuurstof en brandstof!
maar iets gaat niet zomaar branden, wat heb je daar voor nodig?
Je kan vuur aansteken door er een vlammetje bij te houden. Maar
hoe ontstaat vuur nu als je er geen vuur bij houdt?
Het zou erg leuk zijn om vuurstenen te gebruiken om het zo te laten
zien!

Vuur heeft dus ook warmte nodig want doordat de vuurstenen tegen
elkaar aan komen worden ze heel heet en geven ze een vlammetje!
o Wat hebben we nu du geleerd/ wat heb je allemaal nodig voor vuur?
- zuurstof
- brandstof
- warmte

