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Thema - Hallo Wereld!
Fit & Fun

Uitvinden & ontdekken

• Dansen op wereldmuziek
• Een sport beoefenen uit een
ander land

• Maak een woordweb,
staan hier ook dingen
op waarvan we meer
willen weten?

Koken & Bakken

• Maak een proeverij
van wereldgerechten
(bijvoorbeeld baklava,
loempia’s, Turk brood,
exotisch fruit)

Chillen & Spelen

• Spelen in het
ingerichte restaurant
of reisbureau
• Muziek luisteren
uit andere landen
(eventueel met
koptelefoon)

Muziek, Theater & Kunst
Natuur & Avontuur

• Een Afrikaanse hut bouwen
• Rondleiding bij een moskee,
synagoge of een AZC

• Maak poppetjes uit
verschillende landen
• Muziek maken met instrumenten
uit verschillende landen
(bijvoorbeeld een Djembé)

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.
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Inrichting groepen/locatie
• 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.
• Richt een reisbureau in. Haal bij een echt reisbureau oude reisgidsen
en kijk goed hoe het er daar uit ziet.
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