Themawaaier
0 - 4 jaar

Motoriek

Taalontwikkeling

• Maak een Boekenkoffer – stel
elke week 1 boek/verhaal
centraal.
• Kringgesprek - ik ga op reis/
kamperen/ vakantie en neem in
mijn koffer mee...
• Zing liedjes die passen bij het
verhaal van… de zomer of
vakantie.

• Was de kleding uit de koffer hang en
vouw het vervolgens op.
• Spelletje estafette; pak de koffer in.
• Tent opzetten/bouwen.

Emotioneel

Creativiteit

• Vakantiekaartjes maken en versturen.
• Blote voetenpad (zelf maken of
bezoeken) – senso motorisch.
• Vakantieherinneringen: foto’s of
tekeningen maken.
• Kiekeboe spelletjes.

• Maak een koffer van een
eierdoos/ schoenendoos en
plak er van klein naar groot
dingen in. Wat neem jij mee in
de koffer?
• Verf zonnetjes met de handjes
• Maak een paspoort. Wie is waar
geweest? Zet er stempels in.

Cognitief

• Sorteer koffers van groot naar klein.
• Hang een landkaart (wereldbol) op en
bespreek de landen.
• Logeren. Wat neem je mee?
Hoeveel nachtjes slapen ga je, …
• Duplo camping bouwen

Sociaal

• Gezellig picknicken op een kleed.
Wat komt er allemaal uit de koffer?
• Samen naar de camping. Hoe ziet een echte
camping er uit?
• Samen (voor)lezen.

Thema: Het verhaal van... DE KOFFER!

Het zomerthema van dit jaar is Het verhaal van… De Koffer! Elke week beleeft de koffer een nieuw avontuur, een
verhaal om te vertellen! Maar wat beleeft de koffer dan? Gaat hij op reis, naar het strand, de jungle of misschien naar
een stad? Is de koffer alleen of met een andere koffer? En zit er ook iets in de koffer? Wie tilt de koffer?
Het doel van dit thema is om kinderen intensief met verhalen in aanraking te brengen en hiermee de taalontwikkeling
en woordenschat te stimuleren. Dit doen we door boekjes voor te lezen en te laten lezen, het vertellen van
verhalen en de kinderen hun eigen verhaal te laten spelen en beleven. Het daagt kinderen uit om na te denken over
gebeurtenissen, los van het hier en nu en kinderen leren hun eigen situaties en emoties onder woorden te brengen.
Tip: Zet een echte koffer op de groep.
De koffer kan elke week gevuld worden met spullen die passen bij het verhaal van die betreffende week.
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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 Het verhaal van... DE KOFFER!
Kijk ook op de Pinterest-pagina van Kinderwoud. Hier vind je een bord speciaal gemaakt voor het thema
Het verhaal van... DE KOFFER!

Inrichting groep/ locatie
• Maak een thematafel met de koffer op safari, op de camping of in de stad
• Zet een verhalenkoffer op de groep
• Hang koffers op, zet koffers neer, open en dicht, gevuld en leeg.
• Zet op elke groep een echte koffer centraal en gebruik ‘m bij activiteiten. De koffer kan
elke week gevuld worden met spullen die passen bij het verhaal van die betreffende week.
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