
Dierensoep

Je hebt heel wat
soepen maar wij
leerden over een
bijzondere soep.



Tijdens het thema dierensoep wou Dida net
zoals haar mama soep maken.  Ze vond

buiten allerlei lekkere dingen met behulp
van de dieren uit het bos. Een schoen, een
wortel, een aardbei, een blaadje en water. 

 Ze roerde met een tak in de soep tot ze
klaar was.

  Toch vond de mama de soep niet zo lekker. 
Wie de soep wel lekker vond waren de

dieren uit het bos.



Elk thema staan er contractjes op de
planning.  Ook in dit thema hebben we heel

wat bijgeleerd.

Contract 1

Taal:  Geef de egel stekels zoals we leerden tijdens krullenbol.

Taal:  Kleur evenveel bolletjes als woorddelen.

Rekenen:  Kleur evenveel herfstfiguren als het cijfer vooraan.

Rekenen:  Wat moet er in de soep?

 

 

Taal:  De lettersoep:  Kleur de letter D en d.

Rekenen:  Zoek de juiste schaduw.

Rekenen:  Zoek hetzelfde figuurtje.

Wo:  Teken je eigen dierensoep.

Contract 2



Naast contractwrek stonden er nog heel wat leuke dingen op het
programma.

WE leerden winkelen:  kopen en verkopen.
We tekenden dierensoep op het bord.

we maakten soepketels met clicx en maakten dierensoep met herfstvruchten.
We werkten onze egel van krullenbol verder af.

ER waren ook een aantal moet-werkjes:
*zoek het ontbrekende deel van de tuinman

*Zoek de andere helft
Dit en nog zoveel meer kwam aan bod tijdens ons thema.

 





Krullenbol:  De stekels van de egel.

Links en rechts.

Schuin naar boven

Schuin naar beneden.

Schrijfrichting ontdekken.  

De begrippen:

Driehoeken maken.

Tussen de sporen blijven.

 



Memory met cijfers en getalbeelden.
Het hapjesmonster

Spelenderwijs leren we cijfers en getalbeelden kennen en aan elkaar

koppelen.  Deze keer oefenden we dit via een memory.

Meer/minder en evenveel zijn begrippen die heel vaak aan bod zullen

komen net zoals het hapjesmonster dat altijd honger heeft.  Hij hapt

steeds naar het meeste.  Zo had hij deze keer veel zin in eikels.  Hij at altijd

het bord leeg met de meeste eikels.  Nadat we dit bord hadden gevonden

zorgden we voor evenveel eikels in het ene bord als in het andere.



Werelddierendag 4 oktober 2022

Op werelddierendag stonden we even stil bij onze dieren thuis.  Welke

dieren hebben we?  Wie verzorgt ze?  Wat doen we er allemaal mee?

In het hoekenwerk mochten we een tekening kiezen van ons dier thuis en

we kleurden dit in.  Zo hadden we kippen, poesjes, honden, konijnen, ...


