Kerstboom
Doe-kaart bij deze aflevering
Inhoud:
Het is bijna kerst in Het Zandkasteel. Sassa, Toto en Koning Koos versieren de
kerstboom. Er komen schelpen in en natuurlijk ook echte ballen. En? Zouden alle
ballen heel blijven?
Moeilijke woorden:
Kerstmis, boom, kerstbal, versieren, kapot, vallen, schelpen, eerlijk
Voor het kijken:
Zet een kerstboom en een doos met kerstversiering in de groep. De lichtjes heb je
alvast in de boom gedaan, maar ze zijn nog wel uit. In de doos zitten kerstballen,
slingers en figuurtjes. Maak samen met de kinderen de doos open en laat de
kinderen vertellen wat er allemaal in zit. Waar hebben we deze doos voor nodig
denken jullie? Wie heeft er thuis ook een kerstboom? Wat hangt daar allemaal in?
En wat komt er bovenop de kerstboom? Wijs maar aan! Mooi he. Laat de peuters
één voor één een kerstbal uitkiezen en in de boom hangen. Als de boom helemaal
versierd is, mogen de lichtjes aan. Wat staat dat gezellig!
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Taal-activiteit:
Vertel aan de kinderen hoe veel zin je hebt in kerstmis. Vraag wie er ook allemaal
zin in hebben. Wat ga je allemaal doen met kerstmis? En wat hoort er allemaal bij?
Gezelligheid, kaarsjes, lekker eten, de kerstman, fijn vakantie, naar de kerk gaan,
cadeautjes, leuke kerstliedjes, misschien wel sneeuw! Wat vinden de kinderen nog
meer leuk aan kerstmis? En met wie gaan de kinderen allemaal kerstmis vieren?
Misschien kent iemand in de groep wel een kerstliedje?
Doe-activiteit:
Geef alle peuters een rond papier. De kinderen mogen kerstballen gaan maken. Zet
gekleurd papier klaar en laat de peuters kleine snippers scheuren. Deze mogen ze
op de kerstbal lijmen. Met glitters kunnen ze de kerstballen nog versieren. Maak
een lintje aan de kerstballen en hang ze op in de groep. Nu kan iedereen zien dat
het bijna kerstmis wordt.

