Taalactiviteiten week 2:
Rijmen
Laat uw kind rijmwoorden bedenken bij een gegeven woord.
Woordspin
Zeg een woord tegen uw kind en laat het zoveel mogelijk woorden bedenken die hiermee te maken
hebben. Schrijf de woorden eventueel op.
De eigen naam
Schrijf de naam van uw kind op een vel papier en laat dit naschrijven. Gebruik kleurtjes. Laat daarna

de naam mooi versieren.

Opdrachten rekenen week 2
Welk cijfer speelt verstoppertje?
Leg de getallen tot 10 (of 20) in de goede volgorde. Gebruik eventueel de eerder gemaakte
getallenlijn. Laat uwkind zijn/haar ogen sluiten. U bedekt een getal. Uw kind mag raden welk cijfer
verstopt is. U kunt ook eens 2 cijfers omdraaien of 2 cijfers verstoppen. Wilt u het uitdagender
maken? Speel dit spelletje dan eens met alleen de even/oneven getallen.
Wat hoort er niet bij?
Pak bijv. 3 dingen uit de keuken en 1 ding uit de badkamer. Wat hoort er niet bij? Waarom niet?
Bouwen maar!
Vrij (samen) bouwen met duplo, blokken of ander bouwmateriaal. Vraag uw kind na afloop over
zijn/haar bouwwerk te vertellen.

Expressieactiviteiten week 2
Stoepkrijt
Laat uw kind een stoepkrijttekening maken. Dit kan een vrije opdracht zijn maar het is ook leuk om
je schaduw te vangen bijv.
Zoutdeeg
Maak samen met uw kind zoutdeeg. Dit is leuk om te gebruiken als klei maar uw kind kan ook iets
maken en het hard laten worden of bakken. Dan kan het ook geverfd worden.
Recept: 2-1-1-verdeling. Je kan hiervoor een kopje gebruiken of een bepaalde hoeveelheid.
Om zoutdeeg te maken heb je het volgende nodig:
* 2 kopjes (500 gram) witte bloem (geen zelfrijzend bakmeel) * 1 eetlepel olie * 1 kopje (250 gram)
zout * 1 kopje (250 ml) water

Kleedjes knippen
Vouw samen met uw kind een blaadje 4 keer dubbel. Laat uw kind met een schaar vormen en
patronen knippen. Bij gebrek aan papier kan dit ook met folders en kranten

