Beste ouders,

Deze week staan jullie peuters centraal. We gaan, thuis weliswaar, aan de slag met het thema ‘Dit ben ik’. Aan de
hand van speelse opdrachten gaan we lichaamsdelen leren benoemen.
●

MAANDAG 11/5: Filmpje: ‘Hallo, vriendjes!” (zie filmpje WEBBLOG)
Laat jullie peuter genieten van het filmpje. Zo komt dat samenhorigheidsgevoel nog eens boven.

●

DINSDAG 12/5: kijk eens in de spiegel
Laat je peuter experimenteren met een spiegel. Dit kan een kleine spiegel zijn, waarbij je peuter
enkel zijn gezicht kan zien. Je kan je peuter ook voor een grote spiegel zetten. Je kan samen
lichaamsdelen benoemen. Geef ze opdrachtjes als:
- Laat je neus wiebelen.
- trek eens aan je oren,
- Wiebel met je kont.
- tik op je knieen,
- Zwaai met je handen/armen/…
- Probeer je rug te zien in de spiegel.
- Zie je sproeten?
- Kijk eens naar je haar.
- ...

●

WOENSDAG 13/5: Puzzel lichaamsdelen (BIJLAGE 1)
Knip de stukjes uit. Laat je peuter puzzelen. Daarna kunnen ze de plaatjes nog inkleuren. Je kan
achteraf bij het bekijken van de tekening samen lichaamsdelen benoemen of je peuter die laten
aanwijzen.

●

DONDERDAG 14/5 : Sorteren handen & voeten (BIJLAGE 2)
Maak een afdruk van de handen en voeten van al jullie gezinsleden. Dit kan je doen door de
hand/voet op een blad papier te leggen. Teken rond de hand/voet en knip daarna uit.
Laat je peuter de handen samen leggen en daarna de voeten. Tel de handen en de voeten. Laat je
peuter het grootste hand/de grootste voet tonen, daarna de kleinste. Geef je peuter de opdracht om
de handen te sorteren van groot naar klein. Daarna doe je hetzelfde met de voeten. Om het nog
moeilijker te maken, kan je ook gekleurd papier gebruiken. Zo kunnen de peuters ook nog sorteren
naar kleur.
Indien het praktisch niet haalbaar is om afdrukken te maken van de voeten/handen van de
gezinsleden. Kan je in bijlage handen/voeten in verschillende groottes vinden om hetzelfde spel
mee te spelen. .

●

VRIJDAG 16/5: Lied: Dit zijn mijn wangetjes (zie filmpje WEBBLOG)

BIJLAGE 1: PUZZEL LICHAAMSDELEN

BIJLAGE 2: HANDEN & VOETEN

