Thuisactiviteiten Uk & Puk

Voor ouders van kinderen in de leeftijd 2,5 - 4 jaar
Dagschema Uk & Puk
Het samen maken van een dagschema met je peuters en kleuters is een middel om meer
structuur te geven aan de dag. Zo weten jonge kinderen wat de bedoeling is gedurende de dag,
wanneer het tijd is voor spelen maar ook wanneer jij als ouder even niet beschikbaar bent. Je
kunt hiervoor het Dagschema Uk & Puk gebruiken.
Invulling bij het dagschema
Speciaal voor ouders zijn er deze ouderbrieven inclusief uitleg hoe je dit thuis kan oppakken:
•
•

Ouderbrief Uk & Puk Knuffels
Ouderbrief Uk & Puk Dit ben ik!

Overige tips
Bij eet- en drinkmomenten
Laat kinderen helpen bij tafel dekken, afruimen en vaatwasser uitruimen. Het gaat misschien
niet helemaal op de manier zoals jij als ouder dit doet, maar het geeft een kind zelfvertrouwen
als hij of zij dit op haar eigen manier mag doen.
Laat kinderen kiezen welk fruit ze willen eten en benoem de handelingen die je doet.
Lezen
Digitale prentenboeken
Aankleden met Fien en Milo. Dit sluit aan op het thema “Dit ben ik” of “Wat heb ik aan
vandaag?” https://www.youtube.com/watch?v=mZTqUkAYDQE
Boer Boris en de maaier - https://youtu.be/JrxFNxNNZ10
Tip: Stel achteraf vragen. Denk hierbij aan: Over wie ging het verhaal? Waar speelde het zich
af? Wat gebeurde er? Was er een probleem? Hoe is dit opgelost?
Doen
Op speurtocht in huis
Zoek samen spullen in huis en leg die neer van groot-klein, dik-dun, hoog-laag. (Rekenprikkels)
Samen op zoek naar het antwoord!
Bedenk samen met kinderen vragen.
Probeer altijd antwoord te vinden op vragen van kinderen. Ook als het lastige vragen zijn, zoals
‘hoe komt het nou dat…?’of ‘hoe kan het dat…’ of ‘waarom is dat zo’? Vragen dus naar oorzaak
en gevolg, en naar het waarom van dingen. Voor kinderen is het belangrijk om antwoord te
vinden op vooral dit soort vragen. Misschien weet je het zelf niet precies? Ga dan samen met je
kind op zoek. Wie zou het weten? Waar kunnen we het vinden? Weet dat je door samen naar
antwoorden te zoeken je kind verder helpt met erachter komen hoe de wereld in elkaar steekt!
En dat je hierdoor bovendien zijn/haar nieuwsgierigheid prikkelt!
(Taal en sociaal emotioneel)

Educatieve filmpjes
Peuters; Zandkasteel tafel dekken https://www.youtube.com/watch?v=Dfclyw_ESaQ
kleuters; Huisje boompje beestje Bloemen:
https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestjebloemen/#q=lente
Zingen
Liedjes met Juf Roos; https://www.youtube.com/watch?v=kvbSyTn11s
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