'Sub Rosa - Boeken vol geheimen'.
Hoekenwerk
1 Geheimzinnige brievenhoek
• anonieme brieven maken van tijdschriften /kranten
• geheimschriftbrief maken van getekende plaatjes (a=appel
b=boom enz)
• kleuters zin in geheimschrift aanleveren, zelf laten “vertalen”
• mogen natuurlijk ook zelf een geheimzinnige brief maken als
zij dat kunnen!
Zorgen voor “geheimzinnig papier”, plaksel, scharen, kranten ,
tijdschriften…….. “gebruiksaanwijzingskaarten” van het
geheimschrift.
2 Geheime huttenhoek
• Een geheime hut bouwen
Zorgen voor bouwkisten, planken, kleden , stokken, touw,
zaklamp, eetspullen……..
3 Rekenhoek
• Àelk getal zit er onder de bekers?????
• Splitsbakjes Àat zit er nog in het andere bakje, kom er
maar achter…….
• Vleksommen Àelk getal zit onder de vlek?
Zorgen voor getallenlijn, bekers, vleksommen, splitsbakken
Papier om te noteren. Schrijfmateriaal

4 Zandtafel
Maak een geheimzinnige “hut’/kasteel in de zandtafel
Zandtafel met materiaal, ook dingen om te verstoppen!
Diamanten, grote en kleine……
1 kind de blinddoek voor, de andere zoeken………
5 Tekenhoek
1. Techniek kaars ecoline
2. Àasco/dekzwart
3. Toverblokken te koop bij een speelgoedwinkel krassen met
potlood en de tekening komt te voorschijn! Lekker
geheimzinnig.
6 Voelhoek
Voelhoek
Àat voel je in de doos??????
Zorgen voor twee voeldozen, materialen voor in de voeldoos.
Àat voel je in de doos….wat zit er voor een geheimzinnigs in………
In tweetallen
7 Spelletjeshoek
Spelletjeshoek
• Àie is het?
• Doolhofspel
• Papieren doolhofjes
Zorgen voor de spelletjes, papieren doolhofjes.
8 luister/raadselhoek
• Raadsels luisteren en proberen te raden
• Verhaal luisteren van De koning met de paardenoren
Nodig goed cassettedek, bandje met opname verhaal, boek.

9 Klei
Maak een geheimzinnig dier!!!!!
Klei, onderleggers.

10 Computer

l

Spel van Hennie de Heks

11 Bellenblaashoek
Blaas mooie geheimzinnige bellen met allerlei materialen………
Zorgen voor bellenblaasdoosjes, luciferdoosjes, w.c rollen rietjes
enz.

12 Ontdekhoek met magneten
Spreekt voor zich!
13 Koningshoek
In deze hoek wordt het verhaal van “de koning met de
paardenoren” nagespeeld.
Zorgen voor kroon, koningsmantel, vilten paardenoren op diadeem
of haarband, hoofddoekje, troon, kapperskleren, dokterskleren,
muziekinstrumenten, picknickspullen, enz enz en natuurlijk DE
FLUIT!!!!!

14 Proefhoek
Proeven met de blinddoek voor!
Àat proef je , is het lekker, is het vies……. Het is een geheim wat
je in je mond krijgt….. heel spannend!
Zorgen voor schotels met lepeltjes, glas water, blinddoek
Kan met een groepje kinderen……op de schoteltjes b.v jam ,suiker,
pindakaas, ketchup, bloem enz
Om de beurt proeven en om de beurt de schotels in een andere
volgorde zetten en een nummertje geven.
Àelk nummer wil je proeven?

