Beste ouders,
Deze week gaan we activiteiten voorzien in het thema ‘Kledij’. Dit sluit nauw aan bij de belevingswereld van de
peuters op dit moment. Ze zien mama of papa de was doen, strijken,mogen misschien zelf hun kleren kiezen,
ontvangen misschien pakketjes waar nieuwe kledij inzit,... Het materiaal is herkenbaar en ideaal om te doen alsof
ze in de grote mensenwereld zijn.
- MAANDAG 18/5: Sokken sorteren (BIJLAGE 1)

Stap 1: Geef de kleuters een mand met een vijftal paar sokken. Haal de paren uit elkaar zodat losse sokken in
de wasmand zijn. Er moeten duidelijke verschillen zitten in de sokken. Zo kan je peuter vlot gaan sorteren. Je
kan wel één of twee zeer gelijkaardige paren in steken indien je peuter al van september/november naar school
komt. Je maakt het ook moeilijker door meer paren te voorzien. Laat je peuter daarna de sokken sorteren.
Stap 2: Laat je peuter dit nu herhalen met papieren sokken. Knip zelf de sokken uit. Laat je peuter de sokken
eerst sorteren per paar. Daarna kan je peuter die vastkleven op het voorziene blad.
- DINSDAG 19/5: Spelen met kledij, wasmand en wasspelden

Geef je peuter een wasmand vol kledij waar ze mee kunnen spelen. Laat ze kledij zelf aantrekken, sorteren,
kousen of schoenen aandoen, jas aandoen volgens de regeltjes van de juf ;-p , laat ze experimenteren met
sluitingen (velcro, rits, knopen,drukknopen). Laat ze zich verkleden zoals mama, papa,broer, zus,... Je kan ze
kledij laten ophangen aan een wasrek met wasspelden. De peuters kunnen ook de was vouwen of strijken met
een speelgoedstrijkijzer. Je kan ze de kledij laten benoemen: rok, broek, jurk, kleedje, sokken, sandalen,
short,... Je kan ook het verschil tonen tussen winterkledij en zomerkledij. Laat je peuter alleen spelen. Als je
merkt dat ze uitgespeeld zijn, kan je een kleine prikkel geven om ze weer op weg te zetten. Als volwassene
moet je niet mee spelen. Maar wees aandachtig voor de rol die je kan spelen in het spel van je peuter. Laat ze
gerust eens zelf doen en spring in waar nodig.
- WOENSDAG 20/5: Wat trek ik aan vandaag? (BIJLAGE 2)

Laat je peuter dit vestje versieren. Je kan daarvoor volgende dingen gebruiken: wasco’s, stiften, kleurpotloden,
stukjes stof of wol, verf, gekleurd zand/zout en lijm, stukjes zelf geknipt of gescheurd papier,...
Als extra kan je een foto van je peuter onder het vestje kleven. Doe dit op een kartonnetje dan kan je peuter
nog wasspelden vast spelden als haar.
- DONDERDAG 21/5: Kleurplaat de kledij van Jules (BIJLAGE 3)

Laat je peuter de kledij van Jules inkleuren.

- VRIJDAG 22/5: Jules aankleden

Knip de kledij van Jules uit. Geef die aan je kleuter en laat die Jules aankleden.
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