4 januari 2021

Hoi kinderen en ouders,
Als eerste de beste wensen voor 2021! Hopelijk hebben jullie een fijne
vakantie gehad en hebben jullie kunnen genieten, anders dan andere jaren,
van de feestdagen. Voor iedereen alle goeds en vooral gezondheid in het
nieuwe jaar.
Helaas zijn de scholen en kinderopvang weer dicht. Het is wederom stil op de groep. Misschien kwam
dit voor jullie, net zoals voor ons, onverwachts. Maar het is nodig. Toch hoeven jullie niet stil te zitten.
Wij hebben weer een activiteitenbrief, zoals tijdens de eerste lockdown, voor jullie gemaakt. Kijk maar
of je er zin in heb .
Hopelijk zien wij jullie snel weer op de groep terug!
Heel veel groetjes van ons allemaal,
De pedagogisch medewerkers van Quadrant
Hier een aantal activiteiten per leeftijd. Wij hebben het thema Winter gebruikt. Veel plezier ermee!
Het is januari en het is winter. Ook al is er geen sneeuw, het is voor kinderen toch leuk om met koud,
ijs en zogenaamde sneeuwvlokken te spelen. Helemaal leuk als je een winterboek erbij voorleest of
bekijkt via YouTube. (voor peuters/ kleuters: Denk aan Kikker in de kou en kikker en de Sneeuwman,
Kaatje in de winter)

0-2 jaar
Voor jonge kinderen is het een hele ervaring om het verschil tussen
koud en warm te voelen. Wat je kan doen, is verf met water mengen
en invriezen. Zet een stokje of lepeltje er in. Als het bevroren is, kan
je kind hiermee verven op een groot papier. Blijf erbij en doe het
voor. Tijdens het verven zal het ijs smelten, wat natuurlijk een mooie
effect geeft. Daarna geef je je kind een lekkere warme washand om
zijn handjes weer warm te maken!
Een leuk gebarenversje om je handjes weer warm te maken;
Koude handen op elkaar
Klappen maar, klappen maar,
Koude handen in elkaar.
Wrijven maar, wrijven maar
Klappen, wrijven, zwaaien met je arm
Zo wordt je weer lekker warm.

2-4 jaar
Als het koud is, moet je je goed aankleden. Laat je peuter spelen met poppen/knuffels en die aan- en
uitkleden. Ook zichzelf warm aankleden is al een hele kunst!
Peuters genieten van gebarenversjes. Door het te herhalen gaan ze het
herkennen en steeds meer meedoen. Hier een leuk versje over beren die een
winterslaap houden. De kinderen vinden het geweldig om de ‘beren’ weer
tevoorschijn te laten komen.
Twee bruine beren kruipen lekker in hun hol (twee duimen omhoog steken)
De ene heet Bas (één duim schudden), de andere heet Bol (andere duim
schudden)
Lekker slapen Bas (één duim in vuist verstoppen)
Lekker slapen Bol (andere duim in vuist verstoppen)
De hele winter slapen ze in hun hol (twee vuisten tegen elkaar aan duwen)
Pas als het lente wordt roepen we luid:
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Wakker worden Bas en Bol (roepen tegen de duimen)
Kom er uit! (duimen tevoorschijn laten komen)
Beplak/teken op een fles of pot een sneeuwman. Geef je kind allerlei watjes. Nu mag je kind de
fles/pot vullen met watjes. Met een knijper of een tangetje kan je kind de watjes er weer uit halen. Dit
kan herhaald worden.

4-6 jaar
Met ijs spelen is leuk. Vries een aantal plastic bakjes water in. Maak
vervolgens in een plastic bak met deze ijsblokken een ijstafereel. Zet plastic
dieren erbij en spelen maar!
Een ander idee is om met je kind klein plastic speelgoed in verschillende
bakjes te doen. Denk aan duplo poppetjes, dieren of autootjes. Water erbij
en invriezen. De andere dag moet het speelgoed er weer uit! Hoe moet dat?
Ga samen proberen om het speelgoed er weer uit te krijgen.
Zelf een ijsbeer knutselen. Maak er één of meer van een papieren bordje.
Zie de foto’s.

Spelen met ‘sneeuw’. Zet watjes neer aan de ene kant van de kamer en aan de andere kant van de
kamer een bakje. Nu ga je met een lepel een watje naar de overkant brengen. Zorg dat je geen
‘sneeuwvlokken’ verliest! Met meerdere kinderen kan je er een wedstrijdje van maken.
Of zet twee potjes neer. In het midden een berg watjes (‘sneeuw’)
Probeer nu de watjes in het potje te doen door ze om de beurt aan
het rietje te zuigen. Zet een kookwekker: hoeveel zitten er in het potje
na bijvoorbeeld twee minuten?
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7 jaar en ouder
Bedenk een verhaal over de zuidpool of noordpool. Ga dit
uitspelen. Gebruik hiervoor een plastic bak met water en maak
ijsschotsen van piepschuim. Of vries eerst water in verschillende
bakjes en gebruik deze ijsblokken. Gebruik plastic dieren en/of
poppetjes erbij.
Extra idee: maak er een filmpje van en stuur dit naar je opa en
oma of naar je vriendjes. Misschien kun je wel met elkaar een
digitaal vervolgverhaal maken!

Sneeuwpoppen aan de wandel. Maak van plastic of papieren
bekertjes sneeuwpoppen. Zet ze naast elkaar op een glad
oppervlak. Nu blaas je een ballon op. Die laat je leeglopen bij
een ‘sneeuwpop’. Door de lucht vanuit de ballon tegen de
‘sneeuwpop’ te blazen gaat die vooruit. Hoe vaak moet je de
ballon opblazen en laten leeglopen?
Ook leuk om met meerdere kinderen tegelijk te doen. Wie zijn
‘sneeuwpop’ is als eerste aan de andere kant?
Je kunt dit ook doen door met een rietje te blazen.

Maak van krantenpapier een ijsbeer of maak vogeltjes van karton (van een doos) en verf die. Plak je
vogel(s) tussen takken die je buiten vindt. De takken in een fles of vaas zetten kan ook. Maak dan een
draadje aan je vogeltje(s) om ze in de takken te hangen.

Liever naar buiten met elkaar?
Kijk dan eens bij: www.natuurwijs.nl/natuuropdrachten. Daar staan voor allerlei leeftijden leuke
opdrachten om te doen als je buiten bent!
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