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Thema Herfst
22 oktober t/m 9 november 2018

De komende weken gaan wij werken met het thema herfst. Samen met de kinderen gaan we met
een knapzak naar buiten om de herfst te zien en voelen. We verzamelen eikeltjes, kastanjes en
blaadjes. Woorden die aan bod komen zijn o.a: herfst - kastanje - eikeltje – bladeren – regen –
eekhoorn - egel – uil - paddenstoel – dennenappel – bos. Verder wordt er volop geknutseld,
gestempeld, voorgelezen, geteld en bewogen. De kinderen tellen blaadjes en eikeltjes en leggen ze
op volgorde van groot naar klein. Ze leren liedjes over de herfst. En natuurlijk leren de kinderen de
gebaren die bij de herfst horen.

De kinderen horen dagelijks het verhaal ‘Egeltje in de regen’ van M. Christina Butler. Ook
gaan zij samen op ontdekkingsreis in het kijk- en zoekboek “Het is herfst” van Rotraut en
Susanne Berner.

Liedje

Versje

Hansje Pansje kevertje
Een spinnetje, een spinnetje,
Dat zocht een vriendinnetje.
het zocht eens hier, het zocht eens
daar: En toen vond hij haar/hem.
Zie je de takken wiegen
Alle blaadjes vliegen
Kleine blaadjes bruin en geel
Oei, oei, oei, wat zijn er veel!

https://www.youtube.com/watch?v=Op4kF40KVgc
Hansje pansje kevertje,
die klom eens op een hek.
Neer viel de regen,
die spoelde alles weg.
Op kwam de zon,
die maakte alles droog.
Hansje pansje kevertje,
die klom toen weer omhoog.

https://www.youtube.com/watch?v=va_IhQEejUY
leer via bovenstaande link samen met uw kind het gebaar
herfst.

Boeken






Egeltje in de regen van M. Christina Butler.
Het is herfst van Rotraut Susanne Berner
Vos en haas en de ballon van uil Sylvia van den Heede
Rikki en de eekhoorn Guido van Genechten
Nooit meer nat Wouter Tulp

Bewegen
Niets is zo leuk als bewegen.
Hieronder enkele beweegactiviteitjes rondom het thema herfst.





Maak een herfstwandeling en zoek samen mooie blaadjes, eikels of kastanjes.
Ga lekker ravotten tussen de bladeren.
Gooien de bladeren omhoog en vang ze op. Schop de bladeren weg.
Ga samen wandelen in de storm, zo ervaart het kind allerlei soorten weersomstandigheden.

Op deze manier is samen bewegen en genieten van de herfst heel eenvoudig en vooral leuk
Veel plezier!

