3.13 Boer - de - rij
Speciaal voor het ontwikkelen van het taalbewustzijn bij de kinderen gaan we woorden
hakken en plakken. Het zijn allemaal woorden die met de boerderij te maken hebben.
Zo komen ook bij de oudste kleuters al deze woorden nog een keer terug.

taalaanbod

• de boter • de melk • de karnemelk • de vla • het schaap • de eieren • de boer • de boerderij • het lammetje
• het dammetje en de door de kinderen ingebrachte woorden

niveau 5/6 jaar
doel activiteit

 DXGLWLHYHDQDO\VHHQV\QWKHVH
werkvorm

 PHWGHKHOHJURHS

N
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Begin zelf met woorden die met de boerderij te maken hebben.
Eerst hakken we de woorden:
bo - ter
melk
kar - ne - melk

materiaal

GH%DVSUDDWSODDW
 ¶'HERHUGHULM·
FG¶'HOHXNVWHOLHGMHV
YDQ3LUDPLGH·

vla

M
I

schaap
ei - e - ren
boer
boer - de - rij

C
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Daarna bedenken de kinderen aan de hand van de praatplaat woorden, die we vervolgens gaan hakken
met de kinderen.
Eindig met:

lam - me - tje

P
S
en

dam - me - tje

Zeg dat je over een lammetje en een dammetje nog een liedje weet.
Het is een liedje van de cd De leukste liedjes van Piramide, liedje 43, dat ook voor de kleuters nog heel
leuk is. Zing het met de kinderen.

Na het hakken gaan we de woorden weer plakken.
Na lammetje en dammetje zing je tot slot nog een keer het liedje.

observatiepunten

/XNWKHWKDNNHQHQSODNNHQ"
:DWLVQRJPRHLOLMN"
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3.14 Het is lente
Op de praatplaat ‘De boerderij’ is aan de lammetjes en de kuikentjes duidelijk te zien
dat het lente is. Het is ook een warme lentedag, want Bas en Marieke lopen zomaar
buiten zonder jas aan.

taalaanbod

• de boerderij • het is lente • de zomer • de winter • de herfst • het weer • zonnig • bewolkt • half bewolkt • de jurk
• de regen • de regendruppel • koud/warm • warme kleren • de jas • wel/niet • aandoen • de trui • het T-shirt • kaal
• met lange/korte mouwen • de laars • de sandaal • de muts • de sjaal • de schaats • de paraplu • de camping
• de vakantie • de boom • uitvallen • het blaadje • nieuw • het lammetje • het kuikentje • de kikker • het kikkervisje

N
E

niveau 5/6 jaar
doel activiteit

 WLMGVRULsQWDWLH

We bekijken de praatplaat De boerderij nog een keer met de oudste kleuters. We gebruiken deze

plaat als ingang om met de seizoenen aan de slag te gaan. Praat met de kinderen waaraan ze kunnen
zien dat het lente is bij Bas. Laat daarbij het weer aan de orde komen; of wat er in de natuur gebeurt

werkvorm

 PHWRINLQGHUHQWHJHOLMN
materiaal

ERHNMHVPHWOHJHYHOOHWMHV
SDSLHU
SODDWMHVYDQNOHGLQJRIVFKRHQHQ
GLHMHLQGHYHUVFKLOOHQGH
VHL]RHQHQGUDDJW
SODDWMHVYDQYRRUZHUSHQ
 GLHUHQ ELMYYDQ
ODPPHWMHVYRRUGHOHQWH RI
DQGHUHVSXOOHQGLHELMGH
YHUVFKLOOHQGHVHL]RHQHQKRUHQ
]RDOVVFKDDWVHQELMGHZLQWHU
HQHHQSDUDSOXELMGHKHUIVW
 NOHXU SRWORGHQYLOWVWLIWHQ
ZDVFR
GHFG¶3LUDPLGHOLHGMHVYRRU
JURHS·RI¶'HOHXNVWHOLHGMHV
YDQ3LUDPLGH·

(blaadjes aan de bomen en lammetjes in de wei); en/of je je warm moet kleden of juist niet en wat je
dan draagt.

M
I

Maak met de kinderen op het bord een woordweb van ‘de lente’. Schrijf dit woord in het midden op

het bord. Daarom heen komen de woorden die door de kinderen aangedragen worden. Werk daarbij

ook met picto’s (tekeningen of afbeeldingen). Stel de kinderen hierna voor om zelf een boekje van de
lente te maken.

C
E

Deel de boekjes met lege velletjes papier uit. Op de eerste pagina komt het woord ‘de lente’.
Op de volgende pagina tekenen de kinderen bijvoorbeeld een boom waar blaadjes aan komen en
schrijven of stempelen daar het woord ‘de blaadjes’ bij. Dan tekenen ze of plakken ze plaatjes in van
lammetjes en schrijven daar ‘het lammetje’ bij enzovoorts.

Zorg dat je genoeg en allerlei plaatjes hebt die met de lente te maken hebben.

P
S

De boekjes blijven in de klas. Breekt er een nieuw seizoen aan, dan worden de boekjes er weer
bij gehaald. Dit keer vullen de kinderen het aan met tekeningen en plaatjes die met de zomer te
maken hebben.

Praat nog even na over welke seizoenen er nog meer zijn. Eindig met liedje 44 De vier seizoenen
van de cd Piramideliedjes voor groep 2 (ook te vinden op De leukste liedjes van Piramide, liedje 16).

observatiepunten

%HJLQWKHWEHVHIYDQGH
 VHL]RHQHQ]LFKDOELMKHWNLQG
WHRQWZLNNHOHQ"
:DWZHHWKHWNLQGHUDOYDQ"
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3.15 Een groot paard en een
klein kuikentje
De boer heeft een hok gebouwd, en wil weten welke dieren hierin passen.
We gaan eens even uitzoeken wat de grootste dieren op de boerderij zijn
en wat de kleinste dieren zijn.

taalaanbod

• groot/klein • groter dan/kleiner dan • even groot • te klein/te groot • rijtje • eerste/laatste
• in het midden/vooraan/achteraan • past precies

niveau 3/4 jaar
doel activiteit

VSHOHQPHWJURRWWHJHZLFKW
HQOHQJWH
YULMHQJHULFKWFRQVWUXHUHQ

N
E

In de themahoek staat een boerderij. Vertel de kinderen dat de boer een probleem heeft. Hij heeft

hokken, maar hij weet niet welk dier in welk hok moet. Ook is de boer vergeten welke dieren hij op de
boerderij heeft. Bij de boerderij staat een hok met heel veel verschillende dieren eromheen.
Groot en klein. Begin een gesprekje en stel vragen als:
• Welke dieren zie je?

werkvorm

• Wat is dit voor een dier?

NOHLQHNULQJ

• Welk geluid hoort daarbij?

M
I

• Hoe ziet het dier eruit?
materiaal

DOOHUOHLERHUGHULMGLHUHQ
ERHUGHULM
PLGGHOJURWHVWDOYDQEORNNHQ
EORNNHQ
VSHHOJRHGWUDFWRU

Elk kind mag een dier pakken en daar wat over vertellen. De dieren worden met elkaar vergeleken.
Stel vragen als:
• Is jouw dier groot? Of klein?

C
E

• Wie heeft het grootste dier? Wie het kleinste?
• Kunnen we een rijtje maken van de dieren?

De kinderen ordenen de dieren in een rijtje van groot naar klein met drie dieren. Daarna probeer je dit
uit te breiden.

• Welk dier staat vooraan? Welk dier staat achteraan?

P
S

Pak een ander dier erbij.

• Daar is nog een dier. De hond. Waar moet die nu in de rij staan? De kinderen vergelijken de hond
met de andere dieren en bepalen dan welke positie deze krijgt in de rij.

• Is de hond groter dan het paard of kleiner?
• Moet hij tussen het varken en de poes staan?
• Van welke dieren zijn er evenveel? Eerst maken ze groepjes van dezelfde dieren (ze koppelen op
soort). Daarna vergelijken de kinderen de aantallen met elkaar.

Laat de kinderen experimenteren met de dieren. Laat hen passen en meten.
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Introduceer een probleem.
• De boer heeft een hok gebouwd maar … welk dier past daarin? Laat de kinderen eerst een schatting
maken welke dieren in het hok passen en welke niet.
• Welke dieren passen in het hok en welke niet? De kinderen gaan nu daadwerkelijk passen door te
proberen elk dier in het hok te plaatsen.
• Wie kan er een hok bouwen waar zelfs het grote paard in past?
Verwerking:
Alle kinderen maken met de blokken een hok en proberen of het paard erin past.
Hierna laat je de kinderen met de boerderij en de dieren spelen.
Eventueel kun je de suggestie geven dat er ook nog een garage voor de tractor nodig is.

observatiepunten

'RHWKHWNLQGVSHOHQGHUZLMV
HUYDULQJHQRSURQGRP
HLJHQVFKDSSHQYDQJURRWWH
JHZLFKWHQOHQJWH"
.DQKHWNLQGJHULFKW
FRQVWUXHUHQ"
.DQKHWNLQGRUGHQHQRSEDVLV
YDQJURRWWH"
.DQKHWNLQGYHUJHOLMNHQRSEDVLV
YDQJURRWWH"
.DQKHWNLQGVFKDWWHQ"
.DQKHWNLQGREMHFWHQYDQ
GH]HOIGHNODVVH GH]HOIGH
GLHUHQ NRSSHOHQ"

interventies
stapje terug:

:DQQHHUKHWNLQGQRJQLHWNDQ
YHUJHOLMNHQRSKRHYHHOKHLGRI
JURRWWHNLMNGDQRIKHWNLQGNDQ
YHUJHOLMNHQRSYRUPRINOHXU
:DQQHHUKHWNLQGQRJQLHWLQ
VWDDWLVRPREMHFWHQYDQGH]HOIGH
NODVVHWHNRSSHOHQLVKHWEH
ODQJULMNRPYRRUDIWHZHWHQRI
KHWNLQGGHRYHUHHQNRPVWHQWXV
VHQGHYRRUZHUSHQXLWGH]HOIGH
NODVVH]LHW ELMYKHUNHQWKHW
NLQGGHNRHLHQWXVVHQGHDQGHUH
GLHUHQ" 

KRHYHHOKHGHQ
(HQNLQGGDWJRHGNDQRUGHQHQ
RSJURRWWHNDQJHVWLPXOHHUG
ZRUGHQRPWHRUGHQHQRSYHU
VFKLOOHQGHNHQPHUNHQ ELMYHHQULM
SRH]HQRUGHQHQRSJURRWWHHHQ
ULMNRHLHQRUGHQHQRSJURRWWH 

N
E

stapje vooruit:

M
I

(HQNLQGGDWYHUGHULVLQ]LMQRQW
ZLNNHOLQJZDWEHWUHIWYHUJHOLMNHQ
NDQYHUJHOLMNHQRSYHUVFKLOOHQGH
KRHYHHOKHGHQ
.LMNRIHHQNLQGGDWYRRUZHUSHQ
YDQGH]HOIGHNODVVHNDQNRS
SHOHQGH]HRRNNDQNRSSHOHQDDQ

C
E

P
S
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:DQQHHUHHQNLQGPRHLWHKHHIW
PHWKHWRUGHQHQGDQLVKHW
EHODQJULMNRPWHNLMNHQRIHHQ
NLQGDONDQRUGHQHQRSEDVLVYDQ
NZDOLWDWLHYHNHQPHUNHQ NOHXU
YRUP 

