Activiteitenfiche verstoppertje

Leeftijd : vierjarigen
Aantal kinderen : hele klas
Locatie : liefst buiten, eventueel in de turnzaal met turntoestellen
Materialen : allerhande groot materiaal waar de kleuters zich achter kunnen verstoppen
Lesverloop :
- Inleiding :
De peuters zijn muizen en verstoppen zich. Gebruik het aanwezige materiaal om ze zich achter te laten verstoppen. Je zingt het lied, de muizen
komen tevoorschijn en dansen op de ‘muizenmuziek’. Als de muziek afgelopen is verstoppen ze zich opnieuw en wordt alles herhaald.
- Kern : verstoppertje spelen
De juf (Tom) gaat tegen de muur staan en telt tot tien. Ondertussen verstoppen de kleuters (Jerry’s) zich. De kleuters proberen muisstil te blijven
zitten. Als de juf uitgeteld is gaat ze zoeken. Wie gevonden is gaat even op het bankje zitten
Spelidee : zich verstoppen
Afspraken :
- De toestellen die opgesteld zijn dienen om je achter te verstoppen, niet om op te spelen.
- Je mag niet buiten het afgesproken terrein gaan om je te verstoppen

Mogelijke spelimpulsen :
- Wie durft zich helemaal te verstoppen?
- Wie kan er muisstil zitten?
Gradaties
tot 9 tellen, tot 8 tellen…
een kleuter laten zoeken
Reflectievragen :
- Was het spannend?
- Wat was er spannend?
- Was je bang als je je gaat verstoppen?
Tips naar veiligheid :
- Maak duidelijke afspraken over het gebied waarin de kinderen vrij mogen functioneren
- Maak een duidelijk verzamelpunt waarnaar de kinderen steeds terugkeren en waar ze je vinden als er iets misloopt

Ontwikkelingsdoelen :
* motorisch : 1.14, 1.32, 1.34, 3.1, 3.3, 3.12
* Nederlands (luisteren en spreken) : 1.1, 1.2, 1.4, 1.6, 2.2, 2.3, 2.12
* Wo (mens) : 3.1, 3.3, 3.5, 3.11
*Wo (ruimte) : 6.2, 6.3
Bron :
- http://www.youtube.com/watch?v=m9rRNVOr-b4
- cd van ‘Peuters dansen!’ van Nevofoon/danskant : http://www.nevofoon.nl/peuters_dansen_1-1052.htm
(muizen en muizenmuziek)

