Inhoud
Inleiding
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Spelletjes met je zintuigen
Kijken
Licht en schaduw
Kijken en tekenen naar de natuur
‘Tekenen’ met stokken
Bewegend filmpje tekenen
Natekenen als een kopieermachine
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Spelletjes voor samen
Samenwerken
Grote knopen leggen met z’n tweeën
Samenwerken met de bal
JOEHOE en HOOHOO in de kring

Luisteren
10
Samen ritmes maken
Noot omhoog? Of noot omlaag?
Zo werkt geluid, deel 1: dansende suiker
Zo werkt geluid, deel 2: blazende fles
Ruiken en proeven
Snoep en fruit herkennen met je neus

Verhalen
Verhaaltjes veranderen …
Verhaal met vaste woorden erin
Maak de plaatjes bij een verhaal
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Woorden
Tijdwoorden
Letters lezen
Achternamen zijn ook woorden!
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Samen nadenken
26
Samen een mindmap maken
Spelletjes voor samen: Samen nadenken
Samen beslissen: En het állerleukste is …
Samen nadenken: Wat zou jij doen?
Wat is leuk? Voor wie?

Zinnen
Zinnen met een dier erin …
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Sommetjes
Splitsen
Rekendriehoekjes
Wat moet erbij? Wat moet eraf?

34

Tellen
Tellen met sprongetjes
Hoeveel zijn er van?
Knopen tellen
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Tijd meten
Met de zandloper erbij

37
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Spelletjes met rekenen

Spelletjes met taal

Schatten
Schatten en puzzelen

Spelletjes met de wereld
om je heen
Dingen om over na te denken
Verschillend? Hetzelfde?
Waar ben ik op de plattegrond?

39

Dingen uitproberen
Wanneer valt dit??
Warmte geleiden

41
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Patronen
33
Reeksen begrijpen: Wat zit hierachter?

Dingen om te maken
43
Radijsmuis en een eiland van eierkoek
Diermagneetjes maken
Dieren maken van andere dingen
Droomvogels tekenen en een kwartet
maken
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