Post/ letterwinkeltje
Thema

Om te knutselen:

In het laatste thema van dit schooljaar staat het prentenboek
‘het letterwinkeltje’ centraal.
Letters worden woorden, woorden worden zinnen, zinnen
worden een verhaal.
De kinderen ontdekken door het gebruik van letters, woorden
en zinnen een nieuwe wereld.

Letters van broodeeg

We gaan op zoek naar letters, waar kom je ze allemaal tegen.
Waarom zijn letters zo belangrijk. Wie weet al welke letters in
zijn/haar naam voor komen.
Hoe komt een geposte kaart of brief op het juiste adres?
We gaan met de kinderen op zoek naar de antwoorden.
Boeksuggesties

Hoe maak je brooddeeg?
1,5 kopje bloem
0,5 kopje water
1,0 kopje zout
2 eetlepels olie
Het geheel door elkaar kneden tot een soepele
massa.
Als uw kind klaar is met het maken van het
werkstukje kunt u deze bakken in de oven.
De elektrische oven zet u op 175 graden en een
gasoven op stand 3 of 4.
De werkjes moeten 1 à 2 uur in de oven.
Ze zijn klaar als je een hol geluid hoort als je op
de werkstukjes tikt met een vork.
Laat de werkjes afkoelen. Daarna kunnen ze nog
worden geverfd met plakkaatverf.

Een versje

Themaletter

P

Hallie Hallo ik ben de letterman,
Die van letters mooie woorden maken kan
Een j-u-f is JUF; een j-a-n- is JAN
Een p-oe-s is POES; een p-a-n is PAN
Hallie hallo ik ben de woordenman
En dikke vriend met de zinnenman
Want alle woorden naast elkaar
Is een nieuwe zin, kijk maar!!

Rijmen
Kan uw kind woorden bedenken die beginnen
met de
p
t
s
w
k
v
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r
h
z
Is dit nog moeilijk? Noem dan zelf een woord
en vraag aan uw kind of dat begint met een
bepaalde letter b.v.
post begint dit met de p?
letter begint dit met de r?
Spreek de letters uit zoals u ze hoort.

Herkent uw kind de letters van zijn/ haar
naam?

Om te kleuren.

de brief

de brievenbus

de kaart

het geld

de letter

het woord

Ik koop een mooie kaart.
de zin

het cijfer

de envelop

de postzegel

de postbode

de portemonnee

het pakketje

de winkel

de kassa

het muntgeld

het briefgeld

