Thema brief groep 1 en 2 Thema: lente
Themawoord: lente
We hebben al even lekker van de lente kunnen genieten. De bolletjes komen boven de
grond; alles loopt weer uit..
Ook in de kleutergroepen wordt nu over de lente gewerkt.
Samen met de hele school werken we vanaf 12 maart aan het project”: “lentekriebels”.
Bij Woordenschat:komen in ieder geval de volgende 20 woorden aan bod.
kip
veulen
big
kalf
lam

zomerjas
narcis
ei
vogelnestje
kuiken
bloesem
tulp
krokus
zon
sneeuwklokje
hyacint
regenboog
blauwe druifjes
bloembol
paardenbloem
We leren de letter l van lente en de letter t van tuin

TAAL
Doel groep 1:
Het kunnen samenvoegen van 2 woorden naar 1 woord; bv zak is een woord en doek is een
woord als ik ze aan elkaar plak wordt het zakdoek.
Rijmen; rijmwoorden bedenken bij een bepaald trefwoord.
Kunnen vertellen wat je hebt gedaan en wat je nog gaat doen
Doel groep 2:
Het kunnen samenvoegen van 2 woorden naar 1 woord; bv zak is een woord en doek is een
woord als ik ze aan elkaar plak wordt het zakdoek.
En andersom als ik zeg schuurdeur welke 2 woorden hoor je dan.
Rijmen: zelf rijmwoorden bedenken; raadseltjes oplossen.
REKENEN
Doel groep 1:
Het kind kan eenvoudige figuren maken die uit kleinere figuren bestaan; bv met figurovorm leren
de kinderen aan de hand van voorbeeldkaarten om figuren samen te stellen.
En ze leren vierkant,driehoek,cirkel en rechthoek benoemen.
Doel groep 2
Het kind kan complexere figuren maken die uit kleinere figuren bestaan.

En het spiegelen van figuren
We leren de vormen : kubus, prisma, bol en balk te benoemen.

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.
En met behulp van het digibord kunnen we veel dingen vanuit de natuur bekijken.
Zoals bv de site www.Beleefdelente.nl.
Donderdag 21 maart sluiten we het project af met een tentoonstellingsavond;
van 17.00 -19.00 uur.

