Boekentafel:
Vadertje
i en moedertje spelen- Nannie Kuiper/

muziek
wil jij mijn vriendje zijn?
slakje kom je buiten spelen?
(grote liedjesboek)
iedereen is anders
Wij willen samen vieren dat
God van mensen houdt
liedje ‘vriendjes’ van musical
‘Kikker’

Dagmar Stam
Er kan nog meer bij – Ingrid & Dieter Schubert
Bob zegt sorry – Joke Verweerd/ Remko van der
Werf
Luisteren: liedjes van musical ‘kikker’ over vrienden

thema
ik en mijn vriendjes
1.
2.
3.
4.

wat zijn vriendjes MA
hoe maak je vriendjes DI
wat doe je met vriendjes DI
samen spelen,s amen delen DO/VR

óf

werkjes
 ik teken mezelf en mijn vrienden. Lijstje van
allumfolie maken.
 stok-doosjes-pop vriendje maken
leerhoeken
 ik en mijn vriendje, gemaakt van een pop-en
vriendje voorbeeld
 samen krijten op het krijtbord
 samen met lego bouwen en laten staan
 luisterhoek/poppenkast

Kleine kring
di: vrienden maken, hoe doe je dat?
do: spelregel-kaart, hoe speel je samen
buiten: samen krijten met je groepje
binnen: op 1 groot A3 vel papier samen een tekening
maken.

Maandag: Wie ben ik? Wat kan ik goed?
Dinsdag: Wat zijn vriendjes? Wie zijn mijn vriendjes?
Woensdag: Hoe maak je vriendjes?
Donderdag: samen spelen, samen delen
Vrijdag: Wat kan ik en kunnen mijn vriendjes goed?

Lees/luisterhoek
boek: He, wil jij mijn vriendje zijn?
auteur: Eric Carle, en luistercd.
Pp: he wil jij mijn vriendje zijn
Nodig: muis, muis, aap, tijger, zeehond, slang, giraf,
paard, krokodil,leeuw, nijlpaard,
pauw,vos,kangoeroe, muizenholletje

themahoek
kringactiviteiten








- Denkwolk vriendjes
- potje met vragenkaartjes over vriendschap
- poppenkast spelen over boek
- boek: vrienden maken, hoe doe je dat
- gesprek: samen spelen, spelregels
- dit-kan-ik goed-duim maken.
- samen bedenken wat elk kind goed kan; dit
op zonnestraal schrijven. Uiteindelijk zon
plakken

Poppenkast; leerlingen spelen met eigengemaakte
stokpop een vriendenverhaal na en gebruiken ook
poppenkastpoppen
Nodig: pictogrammen: wat doe je?:
lezen/luisteren/poppenkast/spelen

