Themawaaier
0 - 4 jaar

Thema - Hallo Wereld!
Motoriek

Taalontwikkeling

Ga dansen en/of tekenen op
de muziek uit andere landen.

Samen liedjes zingen in een
andere taal. Ontdek met
elkaar hoe je gebarentaal
kunt gebruiken om iets
duidelijk te maken aan
een ander. Samen
praten over de
verschillende
culturen en
gebruiken van
de kinderen in
de groep.

Emotioneel

Luister met elkaar naar
buitenlandse muziek en
vraag naar de emotie. Is het
een verdrietig of juist een
vrolijk lied? En hoe kun je
dat horen? Kunnen we zelf
ook verdrietige of vrolijke
muziek maken?

Creativiteit

Maak een landschap
uit een ander land, met
planten en dieren die
daar leven. Maak
muziek met muziekinstrumenten uit
verschillende
landen.

Cognitief

Samen maken we gerechten uit andere
landen. Wat is het recept? Wat heb je
hiervoor nodig? En hoeveel? We wegen
en meten dit zelf. Kinderen komen in
aanraking met nieuwe ingrediënten. Hoe
ruikt het ? Hoe proeft het?

Sociaal

Maak samen met de kinderen
verschillende hapjes en organiseer een
proeverij voor ouders.

Thema: Hallo Wereld!

We gaan samen op ontdekkingsreis naar andere landen en culturen. Wat eten de mensen daar? Hoe wonen
ze? Welke muziek vinden zij mooi en welke sport beoefenen ze? Met het thema Hallo Wereld! leren kinderen
dat er verschillen tussen mensen zijn en dat die verschillen ook te maken hebben met de gebruiken in het
land waarin je opgroeit. We leren dat voor ons sommige dingen heel gewoon zijn, zoals naar school gaan, het
hebben van eten en drinken en we vertellen dat dit in sommige landen op de wereld heel bijzonder is. Maar
hoe ziet de wereld er eigenlijk uit? In de eerste week van het thema staat daarom op alle locaties De Aarde
centraal. Onze eigen wereldbol.
Het Thema Uk & Puk; Wat heb jij aan vandaag? sluit aan op het thema Hallo Wereld!
Hierin staat de kleding uit verschillende landen centraal.
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Thema - Hallo Wereld!
Taalontwikkeling

Creativiteit

Creativiteit

Neem een wereldbol mee in de kring,
en praat erover. Weten de kinderen wat
het is? Kunnen ze in de ruimte andere
ronde vormen vinden?

Biedt verschillende materialen aan
en laat de kinderen zelf een aardbol
knutselen.

Maak bomen en/of landschappen met
de kinderen.

Motoriek

Emotioneel

Cognitief

Zet een rondje om de aarde klaar. De
kinderen kunnen van het water(blauw
karton), naar het gras springen(groen
tapijt/ kunstgras), vanuit het gras naar
de bergen (grote mat/kussens), over het
bos (boomstronkje) klimmen.

Maak samen met de kinderen een ontdektafel. Iedereen mag iets meenemen
dat uit een ander land komt (souvenir).

Biedt bakken aan met daarin verschillende materialen die met de aarde te
maken hebben. Laat de kinderen hier
mee spelen. Zo creëren ze een eigen
aardbol.

Sociaal

Inrichting groepen/locatie

In de huishoek kun je allerlei verschillende kleden en hoedjes vanuit andere
culturen aanbieden. Samen kunnen de
kinderen spelen dat ze indiaantje zijn
en eskimo.

• Maak een wereldtafel met daarop allerlei souvenirs en vakantiefoto’s. De kinderen
mogen zelf souvenirs en foto’s meenemen om op de ‘wereldtafel’ te zetten.
• Richt een hoek in als restaurant, bijvoorbeeld als Chinees of pizzeria.
• Hang een grote kaart van de wereld aan de muur en/of zet een wereldbol neer.
• Zet boeken neer uit het thema
• Hang posters op van mensen uit verschillende culturen.
• Laat kinderen foto’s en materialen meenemen uit andere landen.
• Leg gewaden en klederdracht uit verschillende landen/culturen neer. Denk daarbij
aan een hoofddoek, een kimono, lederhosen, rieten rokjes uit Hawaï of een Spaanse
flamenco jurk.
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