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Thema

Bobbi naar de speelzaal

Taalontwikkeling: luisteren

Doel:
■■ Begrijpt eenvoudige opdrachten en voert deze uit (bijv. ‘Pak je jas maar’ of ‘Zet de beker op tafel.’).
■■ Kijkt gericht naar de pedagogisch medewerker/leidster als deze vertelt wat ze gaan doen.
■■ Begrijpt door de toon van de stem of hij/zij iets wel of niet mag.
■■ Begrijpt dubbele, bij elkaar horende, opdrachten (bijv. ‘Pak je jas en trek hem aan.’).
■■ Geeft antwoord als een ander kind iets aan hem vraagt.
■■ Luistert naar eenvoudige verhaaltjes.
■■ Luistert naar een ander.
■■ Luistert naar een op de leeftijd afgestemd radiofragment, televisiefragment, gesproken tekst op internet.

Activiteiten:
■■ Grote kring: Bobbi is de vriend van de groep. Wie is hij en wie ben jij? Elkaar voorstellen (plus: wat over jezelf 

vertellen).
■■ Grote kring: Vertelplaten Bobbi naar de speelzaal voorlezen.
■■ Kleine kring: Samen met Bobbi de dagritmekaarten bekijken en bespreken.
■■ Kleine kring: Samen met Bobbi een activiteit kiezen (puzzel, pinnetjes, blokken).
■■ Plus-activiteit: Kan hij/zij aan Bobbi vertellen wat hij/zij vandaag allemaal gedaan heeft en wat hij/zij nog gaat 

doen (met behulp van dagritmekaarten)?
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Rekenontwikkeling: oriënteren en lokaliseren

Doel:
■■ Kan op platen aanwijzen wat waar te zien is. 
■■ Weet waar voorwerpen hun vaste plaats hebben.
■■ Kan voorwerpen in de ruimte met de ogen open aanwijzen.
■■ Leert meetkundige begrippen kennen in relatie tot zijn eigen lichaam, zoals voor, achter, naast, in, op, boven, onder, 

dichtbij, ver.
■■ Kan voorwerpen in de ruimte met de ogen dicht aanwijzen.
■■ Praat over concrete voorwerpen en situaties die niet direct zichtbaar zijn.
■■ Weet waar iets zich bevindt ten opzichte van het eigen lichaam: voor, achter, naast, in, op, boven, onder, dichtbij, ver.
■■ Benoemt waar iets zich bevindt: voor, achter, naast, in, op, onder, boven, dichtbij, ver.
■■ Herkent (passief) gebruik van meetkundige begrippen als voor, achter, naast, in, op, boven, onder, dichtbij, ver.

Activiteiten:
■■ Grote kring: Bekijk de dagritmekaarten en laat de kinderen aanwijzen of naar de plaats toe lopen waar het voor-

werp o.i.d. zich bevindt. 
■■ Kleine kring: Bekijk elkaar en Bobbi goed. Wat heb je aan je voeten? Waar zit je op? Heb je wat onder je trui? Wat 

hangt er boven je in de lucht?
■■ Plus-activiteit: Neem uit diverse hoeken een voorwerp. Plaats dit in een bak en laat de kinderen het op de goede 

plek terugleggen.

Sociaal emotionele ontwikkeling: zelfstandigheid

Doel:
■■ Jezelf handhaven binnen de eigen groep.
■■ Vertrouwen hebben in eigen kunnen.
■■ Je mening kunnen geven.
■■ Iemand anders om hulp vragen.
■■ Zelfstandig taken uitvoeren.
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■■ Stilstaan bij wat je al kunt.
■■ Jezelf kunnen redden.
■■ Zelfstandig opruimen.
■■ Kunnen uitstellen van behoeften.

Activiteiten:
■■ Bobbi wil een stukje fruit, maar waar kan hij uit kiezen? Benoem al het fruit op de schaal. Wat vind je lekker of wat 

ga je kiezen?
■■ Bij het drinken tel je de bekers. Je vraagt welke beker de kinderen willen hebben. Is er een keuze uit kleur, plaatjes, 

drank, locatie?
■■ Laat dagritmekaart ‘buitenspelen’ zien. Wat kunnen we allemaal gaan doen? Als er in een gymzaal of buiten spelma-

terialen worden uitgereikt, laat de kinderen dan vooraf een keuze maken. Waar wil jij nu mee spelen? Is het bezet, 
dan gaan we later wisselen of wil je wat anders kiezen wat je ook leuk vindt? Na het spelen de kinderen het mate-
riaal zelfstandig terug laten zetten op de juiste plek.

Motorische ontwikkeling: grove motoriek

Doel:
■■ Rent met lichaam licht naar voren gebogen. Mogen dribbelpasjes zijn.
■■ Maakt bochten links- en rechtsom tijdens het rennen.
■■ Kan vanuit vaart plotseling stilstaan.
■■ Vermindert vaart of versnelt tijdens het rennen.
■■ Verandert tijdens snel rennen van richting.

Activiteiten:
■■ Na een zittende activiteit een gesprek aangaan. Bobbi (de handpop) beweegt de hele tijd en kan niet meer stil 

zitten. Hebben jullie ook zo’n kriebel in je benen? Dat je even wilt rennen? Ga dan naar buiten of naar de gymzaal. 
Probeer netjes in een rij naast elkaar te gaan staan. Klaar voor de start… AF! Ren heen en weer, maak rondjes of 
speel vliegtuig.
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Oriëntatie op jezelf en de wereld: Verkennen van en omgaan met materialen, voorwerpen, constructies en 
gereedschap. Veilig en verantwoord handelen

Doel:
■■ Met zorg en verstand omgaan met voorwerpen, materialen en gereedschappen (en gevaren zien).
■■ Hygiënisch, veilig en zorgzaam werken.
■■ Aanhouden van een goede werkvolgorde bij het uitvoeren van eenvoudige opdrachten.

Activiteiten:
■■ Gebruik dagritmekaart ‘spelen aan tafel’. Laat de kinderen een eigen werkje kiezen. Wat ga je doen? Bespreek welke 

spulletjes erbij zitten/horen. Leg uit hoe je met deze materialen omgaat. Een optie is om zelf diverse activiteiten 
klaar te zetten. Denk aan: insteekmozaïek, hamertje tik, rijgkralen, kralenplank, puzzels, vormenstoof, e.d.

Kunstzinnige oriëntatie. Dans. Uitvoeren van dans

Doel:
■■ Jezelf uitdrukken in dans en daarbij de sfeer van de muziek gebruiken.
■■ Vormgeven van een eenvoudige dansbeweging.

Activiteiten:
■■ Gebruik dagritmekaart ‘in de grote kring’. Samen met Bobbi gaan we elkaar welkom heten. Zing het liedje met z’n 

allen. Verduidelijk dit liedje met de handelingen en herhaal het twee keer. Zijn er nog meer liedjes die je gebruikt bij 
een vast moment van de dag? Gebruik de bijbehorende dagritmekaarten en zing jullie liedje.

Digitale geletterdheid

Dit doel is naar eigen keuze en inzicht in te vullen. Voor een overzicht van de subdoelen: zie document Jaaroverzicht 
ontwikkelingsdoelen.




