THEMA PLUK
Spelactiviteiten
• • Hoeken :
1. 1. Pluk

2. 2. Mevr Helderder
3. 3. Meneer Pen
•
•
•

•
•
•

Flat
Kamer
Winkel

Verteltafel
Toneelkaarten / fragement boek in hoek uitspelen
Uitspelen van tel / versjes boek

Constructieve activiteiten
• • Flat in bouwhoek, echte stenen
•
•

•
•
1.
2.
3.
4.

•

•

Zandtafel plattegrond / maquette
Knutselen:
1. pluk / aagje uitknippen en aankleden met lapjes stof
2. Kraanwagen: vouwen
3. Flat bouwen en beplakken mbv een grote doos en snippers papier
4. Langhorst - uittrekpaard
Constructiemateriaal een kraanwagen maken

Echte activiteiten
• • Biologieles kakkerlak
•
•
•
•

• Gastles: kraanmachinist, kraan bekijken
• Geurspel: lekker en vies
• Gastles werkster van school met spulletjes
• Afsluiting voor de ouders: toneestukje opvoeren, liedjes of gedichtjes
opzeggen

Leesschrijf activiteiten
• • Woordveld inrichting hoeken
•
•
•
•

• Eticateren hoeken
• Teksten / woorden bij het creatieve werk leerkracht schrijft of de
leerlingen stempelen
• Schrijfkaarten / Stempelkaarten
• Brieven schrijven

Reken activiteiten
• • Versje over tellen en cijfers
• • Begrippen
–
laag
1. 1. Hoog
–
klein
2. 2. Groot
3. 3. Boven
–
beneden
–
rechts
4. 4. Links
• • Plattegrond / bouwtekeningen
• • Prijzen van goederen uit de winkel van meneer Pen
• • Staafdiagram voor wie wat heeft gedaan (leerlingen tekenen zelf af)
Gesprekken
• • Planning gesprekken inrichting hoeken
•
•
•

•
•
•

Voorlezen van het boek “Pluk” en hierover napraten
Vertellen over de schrijfster Annie M.G Smit
Brieven versturen met postzegels van “Pluk”

EINDRIJM

bij thema Pluk

Pluk is heel blij
Want Dollie legt een……..ei
Mevrouw Helderder heeft pret
Ze wil nog lang niet naar………….

Meneer Pen heeft het erg druk
Want zijn kassa is ……… stuk
Dollie poept op de stoep
Oh, zegt mevrouw Helderder wat een ……….
Zaza ligt buiten in de kou
Oh, hij wordt helemaal………
Duizeltje zit lekker droog
Maar oei, die boom is zo…….
De stampertjes stampen in het rond
Met hun voeten op de ………
Langhors is heel erg lang
Maar in het water is hij………
Aagje woont in de Petteflat
Ze slapt daar in een rose………..
De kraanwagen van Pluk
Hij staat stil, hij is ……
Mevrouw Helderder zegt: Zaz is groot
Ik spuit hem…….
Meneer Pen, ja jij
Morgen is je winkel dicht, je bent…….
In de Petteflat is het feest
Het is nog nooit zo gezellig ………..
Mevrouw Helderder heeft plezier
Van tiere……..
Zaza is erg bang
Ze zit in een doosje al veel te …….
Ik lees grag in het Plukboek, maar wat een pech

Ik kan het boek niet meer vinden het is…….
Samen zingen we gezellig het Pluk lied
En huilen, dat doen we dan……….
Ook dansen we als Pluk en Aagje in het rond
Maar niet in onze blote …….

ZOEK DE LETTER

P

Teken Pluk

Bedenk woorden die beginnen met de letter P
Probeer er ook een tekening bij te maken

Plak de letter P

