g.o.v.k. week 32

i lichaamsdelen aanwijzen en benoemen:







muziek

elleboog, knie, pols, enkel, vingers, tenen
zichzelf en voorwerpen in de ruimte en op
het platte vlak verkennen: positie
boven/onder, recht/schuin
ordenen tijd: ochtend, middag, avond
classificeren: kenmerk, functie eigenschap
beredeneren van handeling: hier en nu/
oorzaak en gevolg
leesontwikkeling: verhaal vertellen dat
gebeurtenissen verbindt.
schrijfontw : met krabbels woorden schrijven,
verschil onderkennen tussen tekenen of
schrijven.

•
•
•
•
•

werkjes/leerhoeken

bijbellied: Hoog in de boom
Poetsen, Poetsen etc.
Spoelen, spoelen etc.
Tanden poetsen (Vader Jacob)
Tandenlied (‘k zag 2 beren etc.)








tube tandpasta. (5 a 6 lln)
piccolo (6 lln)
Spiegel (6 lln)
klei tandarts (2 lln.)
Lees/luisterhoek (2 lln.)
tandartshoek (4 lln)

tussendoelen voorbereiden rekenen

thema
de tandarts!

tussendoelen beginnende geletterdheid

week 1: de tandarts
week 2: gezonde voeding

Kleine kring
1: computer
2: kleine kring:
ma: tandenborstel tellen
do:
3: activiteit:

kringactiviteiten





tanden poetsen in de lucht
tanden poetsen
Versje: dit zijn mijn wangen etc.
hebben we onze tanden goed gepoest?
Plakcontrole



schrijven
 kralenplank
 kleurplaat mooi maken met stukjes
spelles (GOVK week 31)
o lopen: ritmisch lopen, soepele

sitspapier/ propjes
 A3 werkblad met schrijfpatronen
 borduurkaarten

beweging van voeten.

o rennen: goed rennen in eigen en
verschillend tempo

o rollen: koprol met hulp in juiste
vertelkast
Mondje open, mondje dicht: Gerda Dendooven
Inke Tinke Tandenpret- Catharina Frederiks/Jeska Verstegen
Max de tandartskat: Francine Oomen
Bij de tandarts- Gisela Fischer
de tandarts- Anke van Hasselt

o
o
o
o

richting
huppelen: huppelen, bijbeweging
springen: zonder hulp 2 voeten
gelijktijdig geen bijbewegingen
evenwicht: op één been staan,
over smalle kant van de balk lopen
klimmen: rek: vlug in rek klimmen,
op en over rek.

themahoek
huishoek = tandartshoek:
- afsprakenbalie: afsprakenkaartjes, kalender,
agenda
- wachtkamer: gordijn, bank, (strip)bladen,
folders
- behandelingsruimte: ligstoel, bureau,
gereedschap, spiegel
Themakast:
tandpasta, gebit, grote tandenborstel met
woordkaartjes.

g.o.v.k. week 33

i moeilijke meerlettergrepig woord nazeggen
 zin van 5 woorden nazeggen
 analyse: rijmzinnetjes van bekende versjes
afmaken.
 openstaan voor nieuwe opdrachten
 tempo ontwikkelen
 kritiek ontwikkelen op eigen prestaties
 overzien wanneer wel/geen hulp nodig is.

muziek
•
•
•
•
•
•

werkjes/leerhoeken

Poetsen, Poetsen etc.
Spoelen, spoelen etc.
Tanden poetsen (Vader Jacob)
Tandenlied (‘k zag 2 beren etc.)
de tandarts (uit: Bas ga je mee?)
Tanden poetsen na het eten (uit
Doremi 19 jan 1990

tandenborstel (5 a 6 lln)
volgorde tanden poetsen (6 lln)
opbergbakje voor tandenborstel (6 lln)
klei tandarts (2 lln.)
piccolo (5 lln)
tandartshoek (3 lln)
Wat eet je op een dag?

tussendoelen voorbereiden rekenen

tussendoelen beginnende geletterdheid

thema
de tandarts!
week 1: de tandarts
week 2: gezonde voeding

kringactiviteiten
















praatplaat Bas ga je mee?: de tandarts
teken hetzelfde, maar dan klein
opzegversje uit Bas ga je mee?
spiegelspel (Bas, ga je mee?)
zuur, zoet, bitter, zout
hard en zacht
raadspel

Kleine kring
1: computer
2: kleine kring:
ma: CITO lezen
do: rijmen
3: activiteit:

schrijven
 kralenplank
 kleurplaat mooi maken met stukjes
spelles (GOVK week 31)
o lopen: ritmisch lopen, soepele
beweging van voeten.

sitspapier/ propjes
 A3 werkblad met schrijfpatronen
 borduurkaarten

o rennen: goed rennen in eigen en
verschillend tempo

o rollen: koprol met hulp in juiste
vertelkast
Bij de tandarts- Gisela Fischer
de tandarts- Anke van Hasselt
boekje Tanden – Doremi 12- 1998-1999
De grote reis (wiebeltand) – Doremi jan 2004

o
o
o
o

richting
huppelen: huppelen, bijbeweging
springen: zonder hulp 2 voeten
gelijktijdig geen bijbewegingen
evenwicht: op één been staan,
over smalle kant van de balk lopen
klimmen: rek: vlug in rek klimmen,
op en over rek.

themahoek
huishoek = tandartshoek:
- afsprakenbalie: afsprakenkaartjes, kalender,
agenda
- wachtkamer: gordijn, bank, (strip)bladen,
folders
- behandelingsruimte: ligstoel, bureau,
gereedschap, spiegel
Themakast:
tandpasta, gebit, grote tandenborstel met
woordkaartjes,

