
Van Schatten naar Schatjes van Vlieg in 1,2,3!

Een opdracht verzinnen voor Schatjes van Vlieg

is gemakkelijker dan je denkt! 

Bib Kortenberg: "Eens we de opdrachten begonnen uit te werken,

schrokken we ervan hoe eenvoudig het was om iets voor de

allerjongsten te verzinnen. We verplaatsen ons in hun leefwereld en

ontdekten dat er zoveel dingen zijn die zij graag doen en die we

aan de schattenzoektocht voor de oudere kinderen konden linken.

Zo kunnen we nu het hele gezin op een toffe manier onze bib en

collectie laten ontdekken."

2 Geef de kleinsten hun eigen plek, maar plaats hen

dichtbij de activiteiten voor de oudere kinderen.

Bib Kortenberg: "We hebben aparte matten gelegd voor de

kleinsten. Dat is hun plek en daar kunnen ze naar hartenlust alles

ontdekken. Zo kunnen ook de ouders ontspannen en zich geen

zorgen maken dat hun kinderen met iets gevaarlijks spelen of iets

overhoop halen dat niet mag. Door hen een eigen plek te geven,

maar toch dichtbij te houden, kunnen de ouders in één opslag alle

kinderen in het oog houden"

3 Kijk naar wat de kinderen al wél kunnen.

Want dat is eigenlijk al een heleboel!

Bib Kortenberg: "Wij besloten ook voor de allerkleinsten echte

'opdrachtjes' aan te bieden, zodat ook zij echt iets kunnen doen en

niet alleen kijken. Voor sommige kinderen is het genoeg om het

materiaal te zien om er mee aan de slag te gaan. Andere kinderen

(en ouders) stimuleren we met foto's van kinderen die de

opdrachtjes voordoen, zodat ze zien welke richting ze er zelf mee

uit kunnen. "

Deze vlieg met tut duidt aan dat de activiteit

bedoeld is voor kinderen van 0 tot 6 jaar.
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"Hier zie je afbeeldingen van figuurtjes

uit bekende boeken of films.

Wat is hun favoriete eten?

Kleef de naam van hun lievelingseten

achter het plaatje."

 

Ook hier ligt het materiaal op een kleine

tafel, zodat het enkel bereikbaar is voor

de oudere kinderen.

Onlos(s)makelijk verbonden...

De kleinsten kunnen zich hier verkleden

met verschillende hoeden. Ze hebben

ook allemaal een andere textuur. Dat

zorgt voor nog meer spelplezier! 

 

"Alles kan en alles mag, maar laat je het

netjes achter voor de volgende?"

 

Deze  korte uitleg is gericht aan de

ouders, om te voorkomen dat de hoeden

elders belanden of kwijt geraken. 

Van smakendomino...

"Weet jij hoe champignons smaken? of rijpe tomaten, vlees of kaas?

Is dat zoet, zout, zuur of bitter? Eigenlijk allemaal niet.

Dit soort smaken noem je “umami”. Dit komt uit het Japans en betekent

zoiets als ‘hartig’ of ‘lekker’.

In je mond heb je allemaal plekjes waar je alle smaken proeft. Er zijn ook

plekjes waar je “umami” waarneemt.

 

Leg de dominokaartjes in de juiste volgorde en let dus goed op,

misschien zit “umami” er ook wel tussen. Als je ze allemaal gelegd hebt

mag je ze omdraaien om te zien of je de juiste koppelingen hebt

gemaakt. Welke smaak was het makkelijkst?"

...naar kleuren sorteren

Op hun privé-matje kunnen de kleinsten

een hoopje voorwerpen vinden. Het is nu

aan hen om deze terug te sorteren. Als

ze al kleuren kunnen herkennen, kunnen

ze het rode eten in rode potje steken.

Als ze al vormen herkennen, kunnen ze

alles volgens vorm sorteren!

 

"Alles kan en alles mag, ben je ook

benieuwd hoe je kindje dit zal sorteren?"

....ook met de kleinsten

Weet jij welke kruiden dit zijn?

Raak de blaadjes voorzichtig aan en ruik aan je hand. Hoe ruikt dit?

Bekijk ook eens de plaatjes in het boek.

 

Aan de slag:

Doe wat aarde in een potje (geplooid wc rolletje). Neem één van de

kleine zadenpotjes (zilver) en strooi het verrassingszaad in een potje.

Neem een houten stokje en schrijf hierop je naam en de datum van

vandaag. Steek het in jouw zaaipotje en plaats het in de bak.

 

De medewerkers van de Bib zullen het af en toe water geven en jij mag

natuurlijk zo vaak komen als je wilt om de groei te volgen. Als het goed

lukt mag je nadien je potje mee naar huis nemen.

Kruiden proeven voor groot...

...en klein

Bovenop de tafel kan je enkele kruiden

vinden. De ouders kunnen er eentje

uitkiezen en hun kindje eens laten

proeven. Geef je ze een smaak die ze al

kennen of laat je ze er liever eentje

ontdekken tezamen met de oudere zus

of broer? Aan jou de keuze!

 

"Ben jij ook benieuwd of je kindje al

basilicum lust?"



Hou je van tekenen? Maak dan hier je eigen

placemat. (Kijk maar naar de voorbeelden).

Knutsel je liever? Creëer je lievelingseten op

een bord. (gebruik het materiaal dat je op

deze tafel vindt).

Kun je niet kiezen? Kriebel, knip, knutsel en

plak dan alle twee!

Het eindresultaat mag je hier laten om de Bib

te versieren of meenemen naar huis en het

eventueel daar af maken.

In het speciale schatkistje zie je een aantal

materialen. Ze zijn genummerd van 1 tot en

met 10. Aan welk voedsel doen ze je

denken?

Als er bijvoorbeeld een rood blokje van de

lego in zou zitten dan zou dit een aardbei

kunnen zijn, maar iemand anders zou

misschien eerder denken aan een snoepje.

Schrijf je antwoorden op het papiertje en

stop het vervolgens in de doos.

Zo kunnen we later eens zien wat jullie

allemaal verzonnen hebben.

Placematplezier...

Van een wonderkist...

"Trek de bovenste laag eraf en kleven

maar! Alles kan en alles mag, maar laat je

het netjes achter voor de volgende?"

 

Ook de kleinsten kunnen met aangepast

materiaal deze opdracht uitvoeren. Geef

hen veilig materiaal om mee te

experimenteren! Of laat de kinderen samen

een placemat maken. De grote broer of zus

zal zeker kunnen helpen met het andere

materiaal.

...voor iedereen!

"Kijk en ruik in deze wonderdoos!"

 

Om de opdracht te vereenvoudigen

gebruiken we hier een kijkdoos. De

keuze van een eettafereel sluit aan bij

het thema. Ook stopten we een geur in

de doos. Zo kunnen de kleinsten

opnieuw veel beleven met deze simpele

opdracht. 

...naar een wonderbaarlijke kijkdoos

Stilleven voor de groten...

Op deze tafel hebben wij een stilleven
gemaakt. Als je zin hebt mag je deze ook
eens proberen na te tekenen.
 
In het boek vind je een aantal “moderne”
stillevens. Maar in elk hiervan hebben wij iets
verstopt dat er niet bij hoort. Kun je het
vinden?
 
Controleer je zelf door op de achterzijde van
een blad te kijken.

...en de kleinsten

Onder de tafel staat een doos vol

speelgoed gemaakt van foam op een

matje. Daarbij hangt een papier met de

instructies:

 

"Alles kan en alles mag! Ben jij ook

benieuwd naar welk stilleven je kindje zal

maken?

Maak een foto en deel op de FB-pagina

van de Bib."



Hengelen naar smaak!

"Neem de hengel met hieraan het witte

magneetje.

Vis nu uit de pan een aantal boeken. Zit

jouw smaak van boeken erbij?

Schrijf de 3 leukste titels op het menu dat

je vindt in het doosje."

 

De hengel ligt bovenop de tafel, zodat de

kleinsten deze niet kunnen pakken. 

Onder de tafel staat een kleinere pot op

het privé-matje voor de kleinsten. Zij

hebben een eigen pollepel, waarmee ze

door de ingrediënten in de pot kunnen

roeren. 

 

De ingrediënten zijn ook allemaal groot

genoeg, zodat het geen kwaad kan als ze

iets in hun mond stoppen. 

Roeren, roeren, in de pot!

Stof tot nadenken voor 2020...

Uit deze nieuwe ervaring van Bib Kortenberg kwamen deze aandachtspunten voor het komende jaar

naar boven: 

 

1/ Kinderen van ongeveer 5 jaar belanden nu tussen het wal en het schip. Ze zijn te groot voor de kleine

zoektocht en te klein voor de grote omdat ze nog niet kunnen lezen en geen boekenkennis hebben. Samen

met de ouders wordt er dan wel geknutseld en mogen ze ook een potje met aarde vullen, maar het is toch

wat zoeken voor hen.

 

 

2/ In 2020 willen we nog meer boeken verwerken in de tocht voor de schatjes. Zo zouden we bv. boekjes

voor de allerkleinsten kunnen klaarleggen die passen bij het thema en de opdrachten die eventueel door de

ouders/begeleiders voorgelezen kunnen worden.


