Thema: Vroeger – nu / dino’s
Hulp aan:

Doel:

Spelactiviteiten
* Zorgen voor Dino en het ei
* Speurtocht met verschillende opdrachten
* Verschillende activiteiten (spelletjesboek) op
digibord
* puzzle 100 stukjes van een dino
* computerspel: Dino Tycoon
Laatste week:
* Dinosaurusmuseum in elke klas inrichten, zodat
kinderen in de andere 2 klassen op bezoek
kunnen:
-In het eigen museum een rondleiding geven
-In een ander museum een kaartje kopen en een
rondleiding krijgen
spelles / liedjes:
* eierendans (stoelendans met hoepels)

Constructieve activiteiten:
allemaal:

Hulp aan:

Allemaal:
*gips gieten in zand (fossiel)
* inkleuren met ecoline
*dinoskelet tekenen met wit potlood op
zwart
* Dinosaurussen in landschappen
tekenen

Doel:

Groep 1:
* Dino van ovaaltjes en reeks stekels
Groep 2:
* Dinowerkboekje (4 uit digibordlessen)
* Dino knutselen en Papier mache
keuze
* Kleurplaten/tekenen: dinosaurussen
*uitklap-prentenboek maken van soorten
dino’s
* Dino skelet met wc rollen
Spel:
* Zandtafel met dinosaurussen erin
* Archeoloog spelen; skeletten
verstoppen in de zandtafel en deze
ontdekken en opgraven

*kinderen zelf laten bedenken wat er
gemaakt moet worden voor het museum
- kralenplanken
- Zandtafel: botten zoeken
- bouwhoek: dino-tuin met keien, blauwe
plastic zakken als water, speel dino’s, evt
stokken van buiten …

Hulp aan:

Doel:

Hulp aan:

Doel:

Onderzoeksactiviteiten:
* Onderzoeken: hoe leefden de
dinosaurussen?
* botten bekijken
* sporen zoeken en meten, eigen schoenafdruk
meten en bekijken
*babyfoto’s van de kinderen ‘wie is wie’?
* een opa of oma in de klas om te laten vertellen
*spullen van vroeger en nu vergelijken (guldeneuro, telefoon, cd – grammefoonplaat
*botten in de zandtafel als archeoloog opzoeken
met vergrootglas, lamp op hoofd, kwastjes…

Reken / wiskunde activiteiten:
* reken werkbladen over het thema
* Vroeger en nu; wat is vroeger en wat is
nu? Gesprekken
* Lang geleden.....
* Teloefeningen met Dinosaurussen
*kaartjes (ver)kopen voor rondleiding in
museum
*botten tellen van het skelet van wc-rollen
*sporen meten
*plattegrond van het museum maken

Hulp aan:

Taal /Gespreksactiviteiten:
*actielijst maken wie wat meeneemt van huis aan
spullen voor bepaalde hoeken
*woordweb vroeger – nu
*woordweb dino’s
*vragenmuur over vroeger (van kinderen)

Lees / schrijf activiteiten:
*museum met woordkaartjes
*letterzak met woordkaartjes / spullen
* werkbladen taal / lezen / schrijven
(www.kleutergroep.nl kijken bij dieren)
*reclamefolders maken van het museum en

Hulp aan:

Doel:

Doel:

*boeken voorlezen en bekijken
*auditieve oefeningen
*poppenkastverhaal
*gesprek:
- verschil vroeger - nu
- hoe gaat alles in zijn werk in het museum?
- wat eten dino’s, hoe zien hun tanden er uit?
Carnivoor, herbivoor, omnivoor verschil
kringspellen:
* kimspel
*Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet
*Wat is er veranderd / weg
*wat zit er in het ei (luisterspel)

uitdelen aan andere groepen

overige activiteiten
* schrijfdans
* kanjertraining
*
ontwikkelingsmateriaal
/ kieskaart

liedjes
*

Boeken zelf / op school
* het grote dinoboek
*

tv / computer
sites
2.15: dinosaurus
jufjanneke.nl
http://www.schooltv.nl/b kleutergroep.nl
eeldbank/clip/20100224_
beagle12
0.30: skelet van de dino
http://www.schooltv.nl/b
eeldbank/clip/20030701_
dinosaurus02
0.50: dinodrol
http://www.schooltv.nl/b
eeldbank/clip/20030701_
dinosaurus01
1.50: dino dinges liedje
http://www.schooltv.nl/b
eeldbank/clip/20030701_
dinosaurus03
4.46: dinosaurus op de
vlucht
http://www.schooltv.nl/b
eeldbank/clip/20101210_
dino01
5 min: barbapapa:
http://www.youtube.com
/watch?v=3u6GD4uw8jA
30 min: diego; het grote
dino avontuur
http://www.123video.nl/p
layvideos.asp?MovieID=40
3026

Koekeloere: dinobotten
http://tvblik.nl/zoeken/alles/?q=di
no&sc=programma&si=koekeloer
e

Films:
platvoetje
Dinosaur

