Thema: Mensen “Ik en Jij”

Liedjes / versjes

Beste ouders/verzorgers,
Ons nieuwe thema voor de komende weken is: Mensen
Ik en Jij. Voor peuters zijn de mensen in zijn directe
omgeving een bron van veiligheid, plezier en uitdaging.
Naast zijn ouders en evt. broertjes en zusjes, is er
meestal een familiekring van opa’s en oma’s, ooms,
tantes enz.
Er is gekozen voor een benadering via twee
verschillende lijnen in dit thema,
‘het eigen lichaam’ en ‘ik en de ander’.
Via spelen en bewegen in de ruimte ervaart het kind
zijn eigen lichaam. Door in de spiegel te kijken ziet het
kind hoe het er zelf uitziet. Ze leren de lichaamsdelen
benoemen aan de hand van versjes, liedjes, gebaren en
spelletjes.
Er wordt natuurlijk ook volop geknutseld en gespeeld.
We hopen op een leuke en leerzame tijd!

Ora viva
Ora viva ik draai mijn handen,
ik draai mijn handen.
Ora viva ik draai mijn handen trala!
Kijk, dit ben ik
Kijk, dit ben ik
Van mijn haren
Tot mijn tenen
Dit zijn mijn armen
Dit zijn mijn benen
Hier voor zit mijn buik
Hier achter mijn rug
En hier zijn mijn handen
Allebei weer terug.
Hoofd schouders knie en teen.
Hoofd schouders knie en teen, knie en teen 2x
Oren ogen puntje van je neus
Hoofd schouders knie en teen, knie en teen.
Dit zijn mijn wangetjes en dit is mijn kin.
Dit zijn mijn wangetjes en dit is mijn kin,
Dit is mijn mondje met tandjes er in.
Dit zijn mijn ogen, mijn oren, mijn haar.
En nu nog mijn neusje en dan ben ik klaar.

Mijn handen zijn verdwenen.
Mijn handen (duimen etc.) zijn verdwenen, ik heb geen
handen meer,
Waar zijn ze nou gebleven…ah ha daar zijn ze weer!

Mededelingen:

Basisbegrippen:



Er zal binnenkort weer een
ontruimingsoefening worden gehouden op
de peuterspeelzaal.



Wilt u er op letten dat u de deur en het hek
achter u goed sluit?

Ik, jij, zelf, het hoofd, de buik, de billen, de arm,
het been, de voet, de hand, de mond, het oog, de
neus, de tand, het oor, het haar, de bril.
We lezen het boekje : Broertje te koop.
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