Activiteitenka

lender 2016

Kinderdagverblijf KSH De Kleine Vriendjes
Thema Hoera een baby
Week 14 t/m 19
Thema introduceren

Themahoek

Voorlezen

Rollenspel

Versjes en liedjes

Puk heeft een babyflesje
in zijn tas, voor wie zou dat
zijn?

In de themahoek liggen o.a.
spuugdoekjes, luier, speentje,
boeken, slinger, ooievaar,
rammelaar, kinderwagen,
babykleding, aankleedkussen
wieg, badje en pop.

We verzorgen de pop,
door een flesje te geven
en te verschonen.

Slaap kindje slaap
Poesje mauw

Ontdekactiviteiten
Op de babygroep:
We maken de luier met water
nat en kijken/voelen wat er
gebeurt.

Routines

*Wat zullen we doen met
de Boehoe-baby?
*Bobbi wordt grote broer
*Bobbi en de baby
*Wat zit er in je buik,
mama?
Thematafel

Bewegingsactiviteiten

Knutselactiviteiten
We knutselen:
Een rammelaar
Een ooievaar
Een speen met bordje en ballon.
Een fles
Beschuit met muisjes
Een slinger
Afsluiting Thema

Tijdens de verschoonrondes
wordt de pop ook verschoont,
maar dat doen de kinderen.

Themaboeken, flesje,
slinger, speentje,
luier, pop
spuugdoekje, slabbetje.

We zijn zelf baby's
maar hoe bewegen zij?
(in de gymzaal
kruipen, tijgeren, rollen
over de matten)

Samen iets doen

Expressieactiviteiten

Buitenspelen

Vertelkoffer

We kleden de baby aan.
We wassen de baby (pop).

Hoe huilt een baby?
Hoe kijkt een baby?
Welke geluiden maakt een
baby?

De pop en de kinderwagen mogen ook mee
naar buiten.

Bobbi wordt grote broer
babykleding, knuffel,
luier, flesje, cadeau.

Bij de peuters gaan zij proeven
van pap, babyvoeding, fruithapje.

Wij streven ernaar ons te houden aan geplande programma. Het kan echter zo zijn dat er door omstandigheden
en met het oog op veiligheid en welzijn, zoals actuele weersomstandigheden, gebeurtenissen en behoeften
vanuit de kinderen, afgeweken wordt van het programma. Houdt u hier rekening mee.
De activiteiten worden aangepast aan de leeftijd en de ontwikkeling waar het kind in zit.

Op dinsdag 10 mei en
donderdag 12 mei
eten we aan het eind van
de dag beschuit met muisje
met de ouders.

