
 Windwijzer: Het waait vaak in Nederland. Bekijk 
de filmpjes 'Wind' en 'Dieren in de winter' voor 
meer info. Maak een ontwerp van een bijzonder 
dier in de winter. Maak hier een windwijzer van. 

Head shoulders knees & toes: oefen het dansje 
bij dit Engelse liedje. Lukt het ook nog als het 

liedje steeds sneller gaat? En kan je ook (stukjes) 
meezingen?

taak omschrijving

Sjaal versieren: Heeft jouw knuffel het ook zo 
koud in de winter? Maak ook een sjaal voor 
hem! Maak met papier een lange strook en 
versier met schrijfpatronen. Het blad ‘Sjaal 

versieren’ kan je ideeën geven. 
Bouw met lego de letters van je naam. Je mag 
hier ook ander materiaal voor gebruiken. Maak 

een foto hiervan en zet het op de padlet.

Bouw een fijn huisje waar een diertje, 
bijvoorbeeld een egel, rustig, warm en droog zijn 

winterslaap kan houden. Probeer ook de 
omgeving van het huisje gezellig te maken.

Rijmen op steen: zoek en/of teken dingen die 
rijmen op 'steen'. En kan je nog meer dingen in 

huis vinden die op elkaar rijmen? 

Klanken plakken (auditieve synthese): plak de 
klanken die je in het filmpje hoort aan elkaar en 

teken het woord dat je hebt ontdekt. 

van 18-01 tot en met 22-01 naam:

1 of 2 meer en minder: print/knip/plak de 
speciale dobbelsteen (rekenen, weektaak 

dobbelsteen). Pak 10  van iets (b.v. blokjes) en 
gooi met de dobbelsteen. Voer uit wat op de 

dobbelsteen staat.
 1 of 2 meer en minder werkbladen: bij rekenen 
staan 3 verschillende werkbladen. Kies het blad 

dat je wil oefenen '1 meer' of '1 minder' of '2 
minder en 2 meer' 

weektaken

Bijzonder dier in de winter maken m.b.v. 
scheurtechniek: Print een kleurplaat van een 

dier of teken zelf een dier. Pak papier en scheur 
dit in kleine stukjes. Beplak je dier met de 

gescheurde stukjes papier. 


	dag- en weektaak

