Thuis oefenen met sint december (peuters)
Tellen en getalbegrip

Pietenbakkerij

Eerlijk zullen we alles delen

Balletjes maken van klei
De kinderen zijn Pieten geworden en maken
in hun pietenbakkerij heerlijke pepernoten!
Stimuleer het zelf maken van balletjes
(pepernoten) tussen
de twee handpalmen.

Benodigdheden: Poppetjes (Playmobil, Lego, Duplo, o.i.d.) en pepernoten

1. Is er genoeg?
Zet een aantal poppetjes op tafel en leg hier pepernoten bij. “Zijn er
genoeg pepernoten voor alle kinderen?” De kinderen verdelen de
pepernoten over de kinderen en oefenen met het maken van een éénéén-verbinding (ieder kindje 1 pepernoot)
Moeilijker: Is er genoeg? Laat bij ieder kind een pepernoot neerleggen.
Heeft iedereen er 1? Hoeveel pepernoten zijn er over of tekort?

2. Eerlijk delen
Piet heeft een zak vol pepernoten. Hoeveel pepernoten heeft hij voor
ieder kind?
- Zet 2 of 3 poppetjes op tafel
- Leg zoveel pepernoten neer dat deze eerlijk verdeeld kunnen worden
over de poppetjes. (6 pepernoten voor 3 poppetjes bijvoorbeeld)
- Laat de kinderen eerst schatten: hoeveel pepernoten liggen op tafel?
- De kinderen tellen de pepernoten.
- Zijn er veel, weinig of evenveel pepernoten?
- Vervolgens worden de pepernoten eerlijk over de poppetjes
verdeeld. Hoeveel pepernoten hebben alle poppetjes?
- Speel meerdere malen met verschillende hoeveelheden.
3. Concrete situaties
Probeer ook in het dagelijkse leven het eerlijk delen en praten over
verdelen, veel, weinig, meer en minder te bevorderen.
Denk bijvoorbeeld aan:
- Zelf de tafeldekken (Is er genoeg voor iedereen?)
- Stukjes appel verdelen over zichzelf en bijvoorbeeld een zusje
- Helpen bij het koken en boodschappen doen

Te veel

Te weinig

Moeilijker:
chocoladeletters
maken! Maak de letter
van jezelf, mama of je
zus van klei

Inzichtelijk Onderwijs

Zangpieten
Natuurlijk vraagt het Sinterklaasfeest om lekker veel
zingen en dansen!
Zing verschillende sinterklaasliedjes en stimuleer ook het
zelf zingen en dansen van de liedjes.
Moeite met de tekst?
Gebruik dit filmpje met
(de nieuwe) sinterklaasliedjes,
ondersteund met tekst!

Verstoppertje spelen
Maar dan met geluiden.
“Muisje, muisje piep maar eens!”
Waar komt het geluid vandaan? Zoeken maar!

Sinterklaas knutselen
Oefenen met knippen
Benodigdheden: 1 wit papier/ karton, 1 rood papier, 1 roze papier,
schaar, lijm, potloden en evt. chenille of pijpenragers en watten.
Voorbereiden: Maak alvast een groot wit driehoek als mantel en een
roze cirkel als gezicht
• Eerst wordt het rode papier in stukjes geknipt. Laat vooral plezier
beleven aan het knippen en oefenen met de knipbeweging.
• Daarna kunnen we rode stukjes op de mantel geplakt worden!
Stimuleer de mantel zo vol mogelijk te krijgen.
• Vervolgens wordt een gezicht getekend op de roze cirkel. Deze wordt
aan de bovenkant van de mantel geplakt.
• Wellicht lukt het al zelf een mijter uit te knippen! Ook deze wordt
opgeplakt.
• Met een staf van chenille of pijpenragers of een baard van watten
om de Sint helemaal af te maken.

