Thema brief groep 1 en 2

Thema: herfst; periode 30 oktober tot 17 november

Voor de herfstvakantie hebben we al een uitstapje naar het bos gemaakt.
Ondanks de regen hebben we toch plezier gehad en veel dingen van de herfst gevonden.
In de kleuterhal ziet het er nu ook al herfstig uit.

Themawoord: tak

Woordenschat: De volgende 20 woorden komen in deze periode aan bod
De tak
De paddenstoel
Het beukennootje
De kastanje
Het web

De bolster
De paraplu
De wintervoorraad
De bladeren
dwarrelen

De storm
De regenbui
De eikel
De eekhoorn
De bodywarmer

De slak
De egel
De boom
weven
Het slijmspoor

We rijmen op het woord tak.
We nemen spullen mee voor de letterkast die beginnen met de t.
TAAL
Doel groep 1:
Het kind kan een volgorde aanbrengen in een verhaal (F)
Het kind kan de volgorde in een verhaal verwoorden (S)
Doel groep 2:
Het kind kan de volgorde in het verhaal verwoorden (F)
Het kind kan zelf een einde bedenken aan een verhaal. (S)
Herkennen van de positie van de letter in een woord, auditief en visueel.
Wat hoor je vooraan, in het midden of aan het eind bij bv tak.
REKENEN
Doel groep 1:
Seriëren op basis van 1 kenmerk: kleur ,vorm of grootte. (F)
Seriëren op basis van 2 kenmerken kleur,vorm of grootte, de begrippen kunnen toepassen en
verwoorden. (S)
Herkennen van posities in de ruimte vanuit het platte vlak; zoals voor, achter naast,onder, boven,
op, in. (F)
Het kind kan een positie in de ruimte vanuit het platte vlak in het ruimtelijke herkennen en
namaken. (S)
Doel groep 2 :
Seriëren op basis van 2 kenmerken kleur,grootte of vorm (F)
Bv :even groot of van klein naar groot; dik naar dun. We leren hierbij ook welk woord hoor je het
eerst :”dik” dan hoort de dikste vooraan te liggen bij een reeks van dik naar dun.
Het kind kan een gegeven serie logisch afmaken (S)
Het kind kent de complexe ruimtelijke begrippen zoals linksboven, onderaan, schuin naar boven
rechtsonder etc. (F)
Het kind weet wat links en rechts is. (S)
F= functionerings niveau en S = streefniveau

In alle groepen zullen ook weer verschillende prentenboeken worden behandeld.
En we gaan deze doelen verwerken in de activiteiten in de kring, werkles en spelles.
Bij www.kleuterportaal heb je ook een herfstapp waar weer leuke dingen op staan voor de kleuters.

Groeten van juf Iris, juf Gerdien en juf Jacolien.

