Monkey Donky Speelhuis

anti-verveel-tips!

De vijfde editie van de anti-verveel-tips! De zomertijd is ingegaan,
we kunnen ons opmaken voor de lente en binnenkort staat Pasen
ook alweer voor de deur. Gek hè, dat we daar op de groepen nog
niet samen van hebben kunnen genieten?! Veel locaties zijn al
druk bezig met voorbereiden voor de komende thema’s. Maar helaas is het nog steeds niet helemaal duidelijk wanneer jullie weer
mogen komen spelen en leren bij ons...
Tot die tijd, de anti-verveel-tips!

De zon zorgt voor schaduw!
Stiekem zijn we het binnen zitten nu toch echt wel zat. We willen de
hort op! Spelen in het park, pasgeboren dieren bezoeken op de kinderboerderij, genieten van het bloeien van de bomen en bloemen (met
voor sommigen ook hooikoorts op de loer). Maar het kan nog even niet.
Dit gaan we na de crisis allemaal weer inhalen en er tien keer zo hard
van genieten! Nu de zon meer schijnt kunnen we daar ook leuke activiteiten mee doen. Gonda van de Friesestraatweg tipt om schaduwen na
te tekenen! Zet een voorwerp of persoon, zoals een fiets of je kleine
broertje, in de zon en teken met stoepkrijt de schaduw over. Is het even
groot? Is het smaller? Bekijk het samen en maak het steeds moeilijker!
Probeer ook maar eens je eigen schaduw over te trekken, eens zien of je
dat lukt

Speel een boek na
Eigenlijk spreekt de titel al wel voor zich, “speel een boek na”. Duik in
de kast voor je favoriete boek en speel het verhaal na! Er gaat natuurlijk wel flink wat voorbereiding in zitten. De locatie moet worden
bepaald: blijven we in huis of gaan we de tuin of de wijk in? Knutsel
Wie speelt wie, verdeel de rollen. Ga op zoek naar je outfit; haal alles
uit de kast om zo goed mogelijk in je rol te komen. Laat de hele familie gezellig meedoen en maak meteen jullie eigen boekverfilming!
Iets anders dan een filmpje? Maak foto’s en print ze uit, zo heb je je
zelfgemaakte boek.

Wiskundig in beweging
Kinderen die normaalgesproken naar school zouden gaan doen nu veel
thuiswerk. Misschien zijn dit werkbladen of moet je oefeningen doen op
de tablet of computer. We hebben een leuke tip om dit te doen terwijl
je lekker actief en buiten kan zijn! Het gaat als volgt. Voor binnen:
schrijf op papiertjes de cijfers 1 t/m 20 (minder of meer mag natuurlijk).
Voor buiten: schrijf dit met stoepkrijt op de grond. Laat iemand anders een cijfer, een rekensom, een vermenigvuldiging of een ander rekenkundig probleem opnoemen. Wanneer jij het antwoord weet ren je
zo snel mogelijk naar het juiste antwoord en ga je erop staan. Verander
eens van manier van bewegen! Loop bijvoorbeeld achteruit, op handen
en voeten als een beer of als een krab of achterstevoren. Wil je ook met
spelling oefenen? Vervang dan de cijfers voor letters. Zo ben je aan
het leren, actief bezig en lekker buiten. Drie vliegen in één klap!

