Mijn Malmberg

Een feestkalender
Leerdoelen

Wie gaan een tekening maken bij januari?

• De kinderen kunnen feestelijke dagen in de

Je kunt de kinderen in twee of drietallen één

juiste tijd van het jaar situeren.
• De kinderen kunnen de maanden in de juiste
volgorde zetten.
• De kinderen kunnen de maanden per seizoen
noemen.

tekening laten maken, of individueel een
kleinere die samen op het vel geplakt
kunnen worden.
Doe dit voor alle maanden.
3. Als de tekeningen klaar zijn, laat je ze op de
vellen plakken. Nu moeten de maanden in de

Benodigdheden
• 12 vellen stevig papier (eventueel al
geprepareerd met 31 lijntjes)
• 12 velletjes tekenpapier van ongeveer half zo
groot

goede volgorde. Laat steeds een kind de
volgende maand pakken.
4. Ga met de kinderen de kalender invullen.
Vertel dat sommige feesten altijd op dezelfde
datum vallen (zoals Sinterklaas, dierendag,

• kleurpotloden of stiften

verjaardagen) maar anderen feesten niet

• potlood

(Moederdag, Pasen, vakantie). Deze dagen

• liniaal

vul je met potlood in. Overleg elke keer of het

• lijm

feest met pen of potlood ingevuld kan

• een agenda van het lopende jaar

worden.
Zoek de juiste data op in de agenda en/of

Uitvoering
1. Schrijf de maanden van het jaar op het bord,

laat dit door de kinderen doen.
5. Vraag: wanneer begint de lente?

van januari tot december.

Waarschijnlijk zullen de kinderen het weer en

Praat met de kinderen over feesten in het

het uitlopen van bomen en plantjes noemen.

jaar. Vraag of ze weten wanneer het feest is.

Vraag: is het fijn als de lente begint?

Op welke datum, of in welke maand? Vraag

Waarom? Hoe zou je een lentefeest vieren?

ook of ze de volgorde kennen: na Sinterklaas

Op welke dag zullen we dat doen?

komt ..., komt Moederdag voor of na

Vertel dat de seizoenen ook op een vaste dag

Vaderdag?

beginnen. De lente begint officieel op 21

Wanneer is het vakantie? Wanneer begint

maart. Laat die datum ook op de kalender

school weer?

zetten.

Schrijf feesten en vakanties bij de maanden

Eventueel kun je (met een globe) uitleggen

op het bord.

waarom de lente op 21 maart begint. (Omdat

Eventueel kun je laten zien dat een

de zon dan precies boven de evenaar is en

schooljaar en een kalenderjaar niet met

weer boven het noordelijk halfrond komt.

dezelfde maand beginnen, maar dat de

Onze kant van de aarde krijgt dus langer zon:

maanden wel altijd in dezelfde volgorde

het wordt warmer.)

komen. (Je agenda volgt waarschijnlijk het

Eventueel kun je ook de andere seizoenen

schooljaar.)

bespreken zoals hierboven, en de data op de

2. Vertel: we gaan een feestkalender
maken. Die begint met januari. Vraag:
wat hoort bij januari? (Driekoningen,

kalender laten zetten.
6. Hang de kalender op in de klas en houd hem
bij.

eventueel verjaardagen, of een stuk van de
kerstvakantie.) Wat voor weer is het dan?
Hoe zien de bomen eruit?
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