Nieuwsflits Winnie, week 10

Thema “ Mijn lichaam “

Project; mijn lichaam: " Met je ogen kun je kijken en met je
neus kun je ruiken. Weet jij waar je al je lichaamsdelen voor
kunt gebruiken?
Deze week zijn we begonnen aan ons nieuwe thema: "Mijn
lichaam". We nemen de kinderen mee op een
ontdekkingstocht van hun eigen lichaam. We laten de
kinderen kennis maken met hun eigen lichaam, leren hoe
de verschillende lichaamsdelen heten, gebruiken hun
zintuigen en bewegen met hun hele lichaam.
Maandag hebben we tijdens een knus kringgesprek platen
laten zien van verschillende lichaamsdelen, zoals een voet,
hand, mond, oor en oog. Op een speelse manier mochten
de kinderen raden wat er op het plaatje stond. Ze mochten dezelfde lichaamsdeel bij hun zelf laten zien en
voor doen wat je ermee kunt doen. Dus bijvoorbeeld met je hand kun je zwaaien, met je voet kun je
stampen, met je ogen kun je zien en met je oren kun je horen. Na deze leerzame
gesprek hebben we met z'n alle op de gang gedanst op muziek over het lichaam.
Zoals het liedje "hoofd, schouders, knie en teen" en "Deze vuist op deze vuist". 'S
middags hadden we nog tijd om jezelf te kleuren op een blaadje met een
voorgetekende gezicht. Hiervoor hebben we eerst met z'n alle gekeken naar wat
voor haarkleur je hebt. Is het zwart, bruin of geel? En wat voor kleur ogen heb je?
Aan de hand daarvan mochten de kinderen zelf aan de slag met wasco krijt.
Dinsdag en woensdag hebben we allemaal een eigen hand of een voet afdruk
gemaakt met verf op een blad. Met als tekst: Dit is mijn hand/voet.
Donderdag hebben we weer muziekles gehad. We hebben weer leuke en leerzame
liedjes gezongen. We hebben geschud met muziekdoosjes en deze daarna verstopt
in een pijp. We hebben onder een deken van bloemetjes gelegd en Felice zong daar
een heel mooi en rustgevend liedje bij. Toen was het weer tijd om te zwaaien naar Bruno en Felice.
Vrijdag hebben we weer
gedanst op muziek over
het lichaam. We gingen
bewegen met onze hele
lichaam. We zwaaiden met
onze handen en stampten
met onze voeten. Ook
hebben we gedanst in de

kring door elkaar een hand te geven. "We maken een kringetje van jongens en
van meisjes, we maken een kringetje van je tra, la, la... maak nu een buiging,
maak nu een buiging. Bij de hand, bij de hand, pak je vriendje bij de hand"
Groetjes Yasemin en Miranda

