
Leidsters: Saskia en Elisabeth

Thema: Bezoek

Doel: thema 'bezoek' verduidelijken, sfeer creëren.

In 4 weken herkent, verkent en verwerkt de peuter het 

begrip 'bezoek'.

Boek: 'Lassa krijgt bezoek' + vertelplaten + Lassa pop.

Nieuwe woorden:

bezoek, koffie, thee, kop en schotel, rommel, opruimen, stofzuigen, afwassen en 

afdrogen, welkom, tot ziens, uitnodiging en post. 

(Thema duidelijk leesbaar, begrippen en activiteiten duidelijk aangegeven op de wand.)

Activiteiten:

- voorlezen in de kleine en grote groep + pop+ platen;

- schoonmaken van de speelzaal met emmer sop, borstels en doeken;

- afwassen en afdrogen;

- echte groenten schoonmaken (spruiten en ui);

- de was wassen en buiten ophangen aan de waslijn;

- peuters schilderen een roze konijn van stof, laten drogen aan de waslijn 

(zoals in het boek);

Buiten samen de was ophangen met wasknijpers aan de waslijn.

- uitnodigingen maken, zelf een brief schrijven en een postzegel op de brief plakken 

voor de ouders/ verzorgers;

- brieven versieren d.m.v. de toverdoos (verf);

Leidsters hebben een brievenbus gemaakt zodat er echt brieven en kaarten kunnen 

worden verstuurd. 

- schoenen poetsen;

- uitstapje naar de bibliotheek, erna nodigen we de ouders/verzorgers uit om bij ons 

'op bezoek' te komen;

- samen met de ouders/verzorgers drinken we 'eikeltjeskoffie' met slagroom. 

We eten koekjes en wortels net als konijn. We gebruiken 'echte kopjes en schotels'.

- samen de speelzaal opruimen en afwassen.

Evaluatie: zowel peuters, ouders en leidsters waren erg enthousiast over dit thema. 

Vooral het uitstapje naar de bieb en het prentenboek het 'bezoek' op de peuter

speelzaal waren zeer geslaagd. Lassa spreekt peuters goed aan. 

Eenvoudige tekeningen, herkenbaar en niet te moeilijk!

De Rakkertjes is 1 van de 13 speelzalen van Kinderopvang De Eerste Stap in Wijchen. 

Kijk hier voor de website van De Eerste Stap: www.deeerstestap.nl

Kijk hier voor de website van de Openbare Bibliotheek Wijchen: www.bibliotheek-wijchen.nl

Reageren? Stuur een emailtje naar studio@lassa.nl
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