Kringactiviteiten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een kabouter is klein en een reus is groot, misschien kun je die gebruiken voor woordjes te
oefenen als deur en deurtje, stoel en stoeltje en dat de kinderen die dan moeten sorteren
bij de reus en de kabouter?
Ook kan je met blokken een reuzenhuis bouwen en een kabouterhuis.
Doe iets met de ou klank in kabouter, laat kinderen woorden verzinnen waar de ou in
voorkomt.
Kringactiviteiten met veel/weinig bv appels; en teloefeningen
Reken en telopdrachten met stippen op paddenstoelen.
Verzin met de kinderen kabouterwoorden (muts, baard, plop) en laat ze die nastempelen.
Lesje ruimtelijke oriëntatie, zet de grote kabouter voor de kleine kabouter, zet de kabouter
met de blauwe muts onder de tafel.
Maak kaartjes met kabouters in verschillende standen (zittend, op 1 been. twee armen in
de lucht, een arm in je zij, op je hoofd) en laat kinderen dat nadoen.
Een verhaaltje over reus en kabouter vertellen, als kinderen het woord reus horen maken
ze zich groot en bij het woord kabouter juist klein.

Taal:
•
•

Woordenboekje maken daarin woorden stempelen of met letters die je om kunt trekken.
Woorden nastempelen die te maken hebben met kabouters.

Muziek:
•
•

Doe de kabouterdans van kabouter plop!
Zing het liedje van Op een grote paddenstoel

Overige ideeën:
•

•
•
•

Maak in de klas een hoek dat een bos voorstelt, er is een huis van de kabouters. Daar
leven de kabouters; ze maken er de dagelijkse dingen mee maar verzorgden daar ook
dieren. Er zijn bijvoorbeeld recepten (door de leerkracht gemaakt of door de kinderen) om
de dieren beter te maken. Zo moest een ziek konijn 3 bladeren krijgen, een bloem en een
eikel. Dit moest in het bos gehaald worden. Hier komen reken en schrijfactiviteiten uit
voort.
Receptenboekje maken; dmv tekeningen of stempels
Een paddenstoel maken van een eierkoek en smarties.
Verder spelletjes zoals spekhappen in een boom.

Knutselen:
•
•
•
•
•

Kabouter maken met splitpennen
Paddenstoel maken van wc rolletje, deze op een viltje daar maak je gras en plak je er
natuurlijk materiaal bij. bv bloem
Blad van de boom opplakken op papier nu moeten de kinderen met verschillende kleuren
zo precies mogelijk om het blad gaan, goed oefening!
Paddenstoel maken van papier en deze opplakken. ene paddenstoel veel stippen andere
weinig stippen
Plopmuts maken van crêpepapier, schminken enz.

Liedjes:
't is feest in ons kabouterland
de kabouters dansen hand in hand
van je hi hi hi , van je ha ha ha,
falderalderaldera
Ze eten van de krentenmik
hun buikjes helemaal rond en dik
van je hi hi hi , van je ha ha ha,
falderalderaldera

Woutertje, Woutertje
Wiebel wiebel wiebel whoehoep
Woutertje, Woutertje,
komt als ik roep.
Woutertje, woutertje,
piepklein kaboutertje,
wiebel wiebel whoehoep,
komt als ik roep!

Op de wijs van 'oh my darling clementine' :
onder hele hoge bomen
in een heel ver sprookjesbos
daar staan hele kleine huisjes
zo maar midden op het mos
ik zou er best eens willen wonen
maar ik ben toch veel te groot
't is gemaakt voor de kabouters
met hun jas en mutsje rood
als het 's avonds donker wordt
is dat helemaal niet naar
want dan zitten de kabouters
heel gezellig bij elkaar
ieder zit dan op een krukje
met een kaarsje in zijn hand
en dan zie je zo veel lichtjes
in kaboutersprookjesland

Versjes:
Een kleine kabouter
Er was eens een kleine kabouter man,
Die had een keurig rood jasje aan.
Hij woont in een huis, niet te klein niet te groot
De muren mooi wit en het dak helder rood.
Maar o, op een dag, wat een ongeluk
toen brak er dat hele kabouterhuis stuk.
O, arme kabouter, wat moest hij beginnen?
Gelukkig mocht hij bij de buren naar binnen.
Wat hebben zijn vriendjes toen voor hem gedaan?
Ze zijn een nieuw huis aan het bouwen gegaan.
Een prachtig nieuw huis, niet te klein, niet te groot.
De muren mooi wit en het dak helder rood.
Wat was ons kaboutertje vreselijk blij.
Een prachtig nieuw huis met een tuintje erbij.
O, jongens wat ben ik ermee in mijn schik.
Er is geen een kabouter zo blij als ik.
Kabouterpad
Een route met diverse opdrachtjes in en rond de school. Van rozenbottels jam proeven, een
telopdracht met kabouters, van kastanjes en prikkers dingetjes bouwen, kleurplaat, knip- en
plakopdracht (kabouter aankleden).

