Iedereen heeft weer genoten van een heerlijke vakantie, maar
nu de vakantie weer voorbij is, is het weer tijd voor een thema
van Uk & Puk. Namelijk, Wat heb jij aan vandaag. Vanaf 4
september tot en met 6 oktober zullen we hier mee bezig zijn.
Binnen dit thema valt ook dierendag, natuurlijk besteden we
hier extra aandacht aan! Zo gaan we in de week voor
dierendag extra de boerderijdieren langs en halen we gezellig
een konijntje of misschien wel een kip bij ons in de groep.
Samen gaan we het verhaal “we hebben er een geitje bij”
lezen. Natuurlijk mag een leuke dierenknutsel ook niet
ontbreken. Kortom dat wordt een gezellige boel.
Tijdens dit thema “Wat heb jij aan vandaag” lezen we het verhaal voor dat gaat over Olifant en Giraf
die naar een feestje gaan. Ze zoeken feestkleren uit om aan te trekken,
maar telkens is er iets mee aan de hand. Het past niet of er is iets kwijt.
Dan gaan ze maar in hun eigen kleren, want die zijn ook mooi!
We gaan dit thema veel bezig met ons zelf en elkaar verkleden, want in
dit thema staat kleding centraal. Ook gaat Puk nog logeren. Wij gaan hem
hierbij helpen. Wat moet Puk allemaal mee in zijn koffer als hij gaat
logeren?
De kinderen wassen de vieze kleren van Puk en zoeken schone kleren uit
de wasmand.
De baby’s voelen aan allerlei soorten stof en kijken naar zichzelf in de
spiegel. Herkennen ze zichzelf al?
Sommige kinderen vinden het leuk om Puk een schone luier te geven. Dit
mogen ze dan gaan proberen.
De kinderen doen een spelletje met gekleurde hoedjes en zingen daarbij
een liedje.
In de groepsruimte is een kledinghoek waar de kinderen nieuwe kleren en
schoenen kunnen kopen/vinden.
De kinderen rijgen een mooie ketting.
Tot slot kiezen de kinderen mooie kleren uit om zich mee te verkleden en houden we een
modeshow.
Woorden die in dit thema behandeld worden zijn: uittrekken, aankleden, aantrekken, uitdoen,
passen en versieren.
Andere begrippen zijn: knoop, rits, pyjama, veter, strik, strepen.

Liedjes die we binnen dit thema zingen zijn:

Hoedje van papier.
één, twee, drie, vier,
hoedje van hoedje van,
één, twee, drie, vier,
hoedje van papier.
(maak evt. met de kinderen een echt hoedje van
krantenpapier)

Melodie, Ik zag twee beren
Ik zag twee slangen de was ophangen
O, het was een wonder.
Het was een wonder boven wonder
dat die slangen hangen konden.
Hi, hi, hi, ha, ha, ha,
Ik stond erbij en ik keek ernaar.
Hannes loopt op klompen
Hannes loopt op klompen,
simpe, sampe, sompen.
Door de plassen dat het spat,
broek en kousen worden nat.
Moeder zegt Hans laat dat hoor.
Hannes stapt maar dapper door,
hij laat zich niet lompen.
Ketting rijgen.
Ik zou zo graag een ketting rijgen,
maar ik kan de draad niet krijgen.
Ha, ha, Victoria.
Ha, ha, Victoria.
Zakdoekje leggen.
Zakdoekje leggen, niemand zeggen
Ik heb de hele dag gedaan.
Twee paar schoenen heb ik afgemaakt.
Een van stof en één van leer,
hier leg ik mijn zakdoekje neer.

De verkleedkist(versje)
In de kist met kleren
Ligt een hoed met veren
Een witte doktersjas
een mooie damestas
een pruik voor een clown
een pet voor een agent
mooie laarzen en een hoed
voor als je een cowboy bent.

Activiteiten voor thuis:
0-1,5 jaar: Zoveel mogelijk praten met het kind. Vertel wat je doet tijdens het verzorgen. Bijv. We
doen nu de sokken aan enz…. Doordat je benoemd waar je mee bezig bent leert je kind de woorden
die jij gebruikt te herkennen. Benoem ook de lichaamsdelen. Door deze te benoemen en aan te
raken word het kind zich bewust van zijn eigen lichaam.
1,5 tot 2,5 jaar: Laat je kind meehelpen met huishoudelijke klusjes. Op deze leeftijd genieten
kinderen hier erg van. Vooral als je het kind laat merken dat je hem al heel groot en knap vindt,
omdat hij al zo goed meehelpt. Vraag het kind een kledingstuk uit de wasmand te halen wanneer je
de schone was wilt opvouwen. Vertel steeds wat jullie doen: ‘’Heb je iets gepakt?’’ Dat is een T-shirt.
Kijk maar. Het is groot hé! Van wie is dat T-shirt? Van jou? Of van papa?
2,5 tot 4 jaar: Geef het kind schoenen, kleding, tasjes, een pet of een sjaal en een paar sieraden, om
zich mee te verkleden. Een lap stof of een oud tafellaken voldoet ook als jurk of cape. Wat vindt jouw
kind mooi? Hoe wil hij er graag uitzien? Kijk samen in de spiegel. Is jouw kind een deftige dame of
een stoere vent? Speel mee in het spel. Zo prikkel je de fantasie van jouw kind.

