SPELTIPS VOOR THUIS
GROEP 5-6

TAAL
ZINNEN MAKEN
Wat heb je nodig:

•
•

Hoeveel personen:

2 of 3

Uitleg:

Kies samen een letter. Probeer voor jezelf een
zo lang mogelijke zin te maken met woorden
die beginnen met die letter. Na een
afgesproken tijd laat je de ander(en) horen wat
je bedacht hebt. Wie maakt de langste zin?

Kennis van het alfabet
eventueel pen en papier

Net zoals de bekende zin:
‘Leentje leerde Lotje lopen langs de lange
Lindenlaan.’
Dit kan ook in wedstrijdvorm: per afgesproken
letter kun je een punt verdienen voor de
langste zin.

REKENEN
SPELEN MET REKENTAFELS
Wat heb je nodig:

•

Hoeveel personen:

2 of 3

Uitleg:

Eén kind noemt twee getallen uit een
afgesproken tafel. De anderen noemen de
antwoorden van de tafelsommen die er tussen
liggen.

Inzicht in rekentafels tot de tien

Bijvoorbeeld: de tafel van 7 is afgesproken. Eén
kind noemt 14 en 56. De getallen 21, 35, 42 en
49 zijn de goede antwoorden.
Dit kan met een drietal ook in wedstrijdvorm:
degene die het eerst een goed getal raadt, krijgt
een punt en noemt de volgende tafel en twee
getallen daaruit.

NATUUR
VIJVER MAKEN
Wat heb je nodig:

•
•
•
•
•
•

Hoeveel personen:

Individueel of klein groepje

Uitleg:

Waterdichte teil, vak of badje
Schoon zand
Schoon grind
Schone grote stenen
Terracotta bloempotjes
Regenwater
•
•
•
•
•
•
•
•

Bedek de bodem van je vijver met het
zand
Voeg grind toe
Verspreid de grotere stenen
Zet een paar bloempotjes op de kop
ertussen (zo maak je verstopplekken
voor onderwaterbeestjes)
Voeg waterplanten toe (uit het
tuincentrum of uit een vijver of sloot in
je buurt)
Zet je vijver op een plek in de schaduw
Graaf hem in de grond of leg er stenen
omheen (hierdoor kunnen kikkers en
andere dieren erin klimmen)
Vul de vijver dan pas met regenwater
(of slootwater). In leidingwater zitten
stofjes die niet goed zijn voor het leven
je vijver.

Laat de bezoekers nu maar komen!

