Themawaaier
0 - 4 jaar

Motoriek

Taalontwikkeling

• Maak een kruip-parcours met
hindernissen.
• Gooi een pittenzak op een kleur van het
verkeerslicht (groen, oranje of rood).

• Zing liedjes over
verschillende voertuigen.
• Doe geluiden na die we
horen in het verkeer,
bijvoorbeeld: trein,
auto, toeter.

Emotioneel

• Wie heeft er wel eens in een bus, trein
of vliegtuig gezeten? Hoe was dat? Hoe
voelde dat? Werd je daar blij van? Of
juist niet? En wat vind je het leukste
vervoermiddel?

Creativiteit

• Maak een voertuig van
lege dozen.
• Rijdt met plastic auto’s
door de verf en dan over
het papier; wat een mooi
effect is dat!

Cognitief

• Wat zien we allemaal op een praatplaat over verkeer?
Welke voertuigen zien we? Zijn er ook verkeerslichten
en een zebrapad? Wat is een zeebrapad? En wat moet
je doen als een verkeerslicht op groen staat?
• Sorteer de voertuigen: welke voertuigen rijden, varen,
vliegen? Welke hebben twee wielen en welke vier?

Sociaal

• Op een verkeersparcours kom je elkaar
tegen. Wie mag eerst? Wanneer moet je
stoppen voor iemand anders?
• Speel het spel ‘Chauffeurtje mag ik mee met
jou?’. Zo wordt de trein steeds langer!

Thema: Te land ter zee en in de lucht

In het thema Te land ter zee en in de lucht hebben we het over verkeer, de vervoersmiddelen en over reizen.
Hoe komen mensen van de ene op de andere plek? Welke vervoersmiddelen kennen we allemaal? Welke zijn gewoon
en welke juist bijzonder? Met welke heb je wel eens gereisd? Wie was de bestuurder? Verkleed je als piloot, wordt
astronaut of kapitein van een schip. Waar moet je allemaal op letten als je aan het reizen bent?
Spelenderwijs leren we hoe je je kunt verplaatsen over land, over zee en door de lucht!
Tip: nodig in de eerste week van het thema iemand uit met een herkenbaar beroep. Eventueel met bijbehorend
voertuig en/of bijbehorende werkkleding. Bijvoorbeeld; ambulance, brandweer, politie, vrachtwagenchauffeur,
kapitein. Benader mensen uit je eigen netwerk en/of de ouders van kinderen.
Door dit vroeg in het thema te doen, maak je het thema gelijk heel tastbaar voor de kinderen.
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Op het Kinderwoud Intranet vind je meer informatie over het thema; onder andere activiteiten per
leeftijdscategorie, boekentips en links naar leuke websites. Ga via het hoofdmenu naar Activiteiten > Thema’s
en kies voor Te land ter zee en in de lucht.
Kijk ook op de Pinterest-pagina van Kinderwoud. Hier vind je een bord speciaal gemaakt voor het thema
Te Land ter zee en in de lucht.

Inrichting groep/ locatie
• Maak een mooie thematafel met bijvoorbeeld voertuigen en verkeersborden.
• Hang vliegtuigen op, zet auto’s van karton neer.
• Maak een parcours om over te kruipen, te lopen, te rijden.
• Richt een hoek in als bijvoorbeeld station of vliegveld.
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