Uitdaging 1

Iets lekkers voor de vogels - creatief

Maak iets lekkers voor de vogels. Denk aan: een pindaslinger
rijgen, een vetbol maken, een vogelhuisje of voederplank maken
om broodkruimels op te leggen …
Tip! Op deze site vind je zeven leuke ideeën met uitleg:
https://www.moodkids.nl/diy/2012/11/11/7-manieren-om-zelfvogelvoer-te-maken

Uitdaging 2

De w van winter - letters

Ga in huis op zoek naar dingen die beginnen met de ‘w’ van
winter. Verzamel alles en maak een foto.
Voor de ouder: De kinderen ontdekken met deze activiteit de eerste
klank in een woord. Ze weten wat ‘vooraan’ is en onderscheiden de
klank ‘w’ van andere klanken. Spreek de klank uit zoals je hem
hoort in het woord. Dus niet: ‘Wee’.

Variatie: Voor kinderen uit groep 1 kan dit

nog lastig zijn. Laat ze in huis verzamelen
wat bij de winter hoort.
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Uitdaging 3

Puzzelen – waarneming en inzicht

Kies twee puzzels. Start met makkelijke puzzels. Gooi ze
allebei, door elkaar, om. Maak de puzzels. Als het goed gaat,
neem je hierna twee moeilijkere puzzels of drie makkelijke die
je door elkaar gooit.
Tip voor de ouder: Laat je kind op de grond puzzelen. Op de

grond werken en spelen is goed voor de motorische
ontwikkeling.

Uitdaging 4

Dassenrij – meten

Knoop alle warme winterdassen die je in huis kunt vinden aan
elkaar en meet ze op. Je kunt meten door er langs te lopen
en te tellen hoeveel voetstappen het zijn, door er blokken
langs te leggen en deze te tellen, door er kleurpotloden langs te
leggen of vellen papier. Je kunt er ook zelf naast gaan liggen of
de rij opmeten met een meetinstrument.
Voor de ouder: Je kind oefent hiermee het tellen,
de begrippen lang en kort en het meten met een
‘natuurlijke maateenheid’ (voetstappen, blokken etc.)
of het meten met een meetinstrument.
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Uitdaging 5

Ingevroren – ontdekkend leren

Vries eerder deze week kleine speelgoeddiertjes in door ze in
een beker of kuipje met water in de vriezer te leggen.
Haal de ingevroren diertjes uit de vriezer. Ontdek hoe je ze het
snelst uit het ijs kunt bevrijden. Test dit op verschillende
manieren.
Voor de ouder: Laat je kind zelf bedenken hoe hij dit kan doen. Een
bekertje kan bij de verwarming worden gezet, warm gehouden
worden in je handen of in warme handschoenen, het ijs kan kapot
worden getikt met een hamertje of buiten op de stoep worden
gegooid. Wat gaat het snelst?

Tip! Herhaal de activiteit. Leg nu alle ijsblokken met diertjes in
een stevige bak en laat ze met een hamer (Hamertje Tik?)
lostikken. Plezier gegarandeerd!

Extra uitdaging

Iets lekkers – bakken / creatief

Maak een winterse lekkernij. Je mag koken, bakken, kleien of
knutselen.

Ideeën: een sneeuwcake, warme chocolademelk met
marshmallow sneeuwpop, appeltaart, worstjes in
bladerdeeg, chocoladetaart …
Tip! Op deze site vind je recepten voor kinderen:
https://www.laurasbakery.nl/downloads/
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