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Mijn Malmberg

‘Klaar voor de start!’ - Kinderboekenweek 2013
mini-thema Sport en spel
Klaar voor de start? Ga actief aan de slag
met het mini-thema Sport en spel in de
Kinderboekenweek 2013 van 2 tot en met
13 oktober.
Het mini-thema bestaat uit 4 activiteiten:
•

startactiviteit De aerobicsles van Raai

•

keuzeactiviteit Welk boek kies jij?

•

de lees-schrijfhoek Kinderboekenweek 1

•

de lees-schrijfhoek Kinderboekenweek 2

Hierbij hoort de lijst met boeksuggesties (blad

Koppeling met KHWthema Gezondheid

3) en de woordenlijst Sport en spel (blad 4

Extra suggesties:

en 5). Maak daarnaast gebruik van de extra

•

Maak een beeldwoordenveld Sport en

suggesties om activiteiten uit het thema

spel zoals op pagina 10 van themakatern

Gezondheid (Kleuterpleinmap Ontdek de wereld)

Gezondheid. Maak eens tweetallen en laat

te koppelen aan het mini-thema Sport en spel.

de kinderen om beurten dingen opnoemen
die passen bij sport en spel. Als elk kind een

Mini-thema Sport en spel

aantal keren aan de beurt is geweest, vraagt

Hoe pakt u het aan?

u enkele kinderen wat ze bedacht hebben te

•

Gebruik het themaprentenboek Zzz van

noemen. Stel vragen als: Welke sport doe je

Loes Riphagen van de Kinderboekenweek

alleen? Welke sport met meerdere kinderen?

als themaboek. Laat het boek gaandeweg

Wat heb je bij nodig bij deze sport?

het thema regelmatig terugkeren. Lees het

•

verhaal nog een keer interactief voor, laat
het verhaal eens naspelen en navertellen.
•

•

•

•

Bekijk de lijst met boeksuggesties voor

Lees de startactiviteit Plannen

en op

pagina 11 door en pas de activiteit aan aan
uw eigen activiteiten binnen dit thema.
•

Richt een thematafel in over Sport en

prentenboeken en informatieve boeken bij

spel zoals op pagina 12 van themakatern

het thema Sport en spel.

Gezondheid. Mogelijk idee ter introductie:

Bekijk de woordenlijst. Vul de lijst waar

Raai is druk bezig met een voetbal. Vraag

nodig aan met eigen woorden. Haal deze

de kinderen waarom de voetbal bij sport en

woorden bijvoorbeeld uit het themaboek

spel past. Laat Raai vertellen dat hij naar

dat u tijdens dit thema gebruikt of uit zelf

een voetbaltraining is geweest. Daar heeft

toegevoegde activiteiten, een liedje of een

hij de voetbal gekregen. De voetbal krijgt

versje.

een plek op de thematafel. Bekijk samen ook

Ga aan de slag met de startactiviteit De

het beeldwoordenveld. Wijs sportattributen

aerobicsles an Raai en de keuzeactiviteit

aan en benoem deze. Vraag wie deze spullen

Welk boek kies jij?

thuis heeft en maak een lijst van wie wat

Zet twee of drie kinderen aan het

meebrengt. Bespreek steeds kort de spullen

werk in de lees-schrijfhoek. Gebruik

die de kinderen meebrengen. Laat de

hiervoor de suggesties lees-schrijfhoek

spullen op de thematafel leggen en maak

Kinderboekenweek 1 en 2.

bijbehorende woordkaartjes.
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•

Vervang de kernactiviteit Dit ben ik als ik

leeskaart met daarop tekeningetjes die

ziek ben door Dit ben ik op zwemles. Gebruik

passen bij de boeken in het boekenrekje.

hiervoor bijvoorbeeld als inleiding het versje

Denk bijvoorbeeld aan: een zwembroek/

Kletskleddernat uit het thema Water. Raai wil

badpak, voetbal, balletschoen, tennisracket,

ook graag op zwemles en vraagt de kinderen
wat hij allemaal nodig heeft om te gaan

enzovoort.
•

Lees de afsluitingsactiviteiten Opruimen en

zwemmen. Praat met de kinderen over wie

nabespreken en Terugblik op het thema door

op zwemles zit en hoe zwemles in zijn werk

en pas ze aan voor het thema Sport en spel.

gaat. Bekijk voor ideeën de activiteit Dit ben
•

Mijn Malmberg

•

Leuke versjes bij dit thema, afkomstig uit

ik onder water uit het thema Water.

andere themakaternen: thema Familie De

Pas de keuzeactiviteit Boeken over

familie Hoepelaar, pagina 25, thema Water

gezondheid aan naar Boeken over sport

Kletskleddernat, pagina 37.

en spel. Bekijk voor boeksuggesties de

•

Kijk in de kast met ontwikkelingsmaterialen

lijst met boeksuggesties Sport en spel en/

welke spelletjes, puzzels en dergelijke

of bekijk de lijst met boeksuggesties bij

aansluiten bij het thema en leg deze voor het

het thema Gezondheid. Maak zelf een

grijpen.

Overige activiteiten uit het themakatern Gezondheid die aansluiten bij het boekenweekthema
Sport en spel:
Kernactiviteit

ontwikkelingsgebied

pagina

Spiegelspel

Rekenen

13

Van zwaar naar licht

Rekenen

14

Vertellen met vertelwoorden

Taal en lezen

22

Trainer, mogen wij gaan voetballen…

Beweging

24

Werken met papier

Fijne motoriek

25

Wat doe jij het liefst?

Rekenen

26

Sporten met bal en hoepel

Beweging

30

Keuzeactiviteit

ontwikkelingsgebied

pagina

De aerobicsles

Beweging

34

Ballen in een tas

Rekenen voor groep 1

40

Wandelen is gezond

Rekenen

42

Struikel niet over je veters

Fijne motoriek voor groep 2

45

Het gymcircuit

Beweging

46

Op blad 3 van deze handleiding vindt u de lijst met boeksuggesties. Op blad 4 en 5 de woordenlijst
Sport en spel.
We wensen u een plezierige Kinderboekenweek!
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Boeksuggesties mini-thema Sport en spel
Titel

Auteur / illustrator

Uitgeverij

Isbn

Arno en de bal

Yvonne Jagtenberg

Rubinstein

9789047606772

Balotje op ballet

Yvonne Jagtenberg

Leopold

9789025856595

Boefels sportboek    

Marte Jongbloed /

Ellyssy

9789070282622

Gottmer

9789025741341

Gerrit Zomerman
De grote wedstrijd

Jürgen Rieckhoff /
Ch. Tielmann

De voetballer

Liesbet Slegers

Clavis

9789044818246

De ballerina

Liesbet Slegers

Clavis

9789044818253

Het prentenboek van de Kinderboekenweek heet Zzz en is geschreven door Loes Riphagen. Het
prentenboek is een uitgave van Stichting CPNB. Tijdens de Kinderboekenweek 2013 is het voor
€ 5,- verkrijgbaar in de boekhandel.
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Woordenlijst Sport en spel / Gezondheid
Het thema van de Kinderboekenweek 2013

bewegen

(2 tot en met 13 oktober) is Sport en spel.

dansen

Dit gaat uitstekend samen met het

gooien

Kleuterpleinthema Gezondheid

kiezen

(map Ontdek de wereld).

lezen

In deze woordenlijst vindt u basis- en

nadoen

uitbreidingswoorden bij het thema Sport en

rollen

spel en bij  Gezondheid. Ze zijn gekoppeld aan

strikken

de activiteiten van dit mini-thema en aan de

verdelen

extra suggesties Sport en spel bij bestaande

voetballen

activiteiten van het thema Gezondheid.

wegen
zwemmen

Bekijk de woordenlijst. Vul de lijst waar nodig
aan met eigen woorden. Haal deze woorden

achter

bijvoorbeeld uit het themaboek dat u tijdens

eerlijk

dit thema gebruikt of uit zelf toegevoegde

evenveel

activiteiten, een liedje of een versje.

gezond
langs

Basiswoorden

leuk

het badpak

licht

de handdoek

links

de lus

meer

de spiegel

minder

het verhaal

moeilijk

de veter

mooi

de voetbalschoen

naast

de wandeling

omgekeerd

de wedstrijd

omheen

de weegschaal

onder

het zebrapad

ondiep

het zwembad

op

de zwembroek

rechts

de zwemles

saai

het zwempak

spannend
tussen
veel
verdrietig
voor
voorbij
weinig
zwaar
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Uitbreidingswoorden

balanceren

de aerobics

computeren

de badhandoek

luieren

de balans

maximaal

de balletschoen

ontwijken

de bikini

rekken

de club

sporten

het evenwicht

strekken

het gewicht

struikelen

het hockey

stuiteren

de klos

trainen

het lijf

turven

Mijn Malmberg

de nop
de oefening
de plattegrond

bol (vorm)

het speeltoestel

fit

het spiegelbeeld

hol (vorm)

de spier

je mening geven

de sport

linkshandig

de sportclub

rechtshandig

de sportschoen

symmetrisch

de sporttas
het tennis
de tennisbal
de tennisles
het tennisracket
het tenue
de trainer
de training
het uiteinde
de wandelkaart
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