Zonnige Zomer
Beste ouders,
Als je aan de zomer denkt dan denk je al snel aan
zon, zee en strand! Lekker met je blote voeten in
het zand, spelen met én in het water en heerlijke
ijsjes eten. Een jaargetijde waar heel veel mensen
altijd naar uitkijken.
Voor de kinderen betekent dit ook een tijd met heel
veel buitenspelen en waterpret. Dit is ook zeker
terug te zien in het activiteitenprogramma dat u hier
ziet. De kinderen krijgen diverse activiteiten
aangeboden op het gebied van voorlezen, zingen,
bewegen, creatief bezig zijn en nog veel meer.
Een zonnige groet,
Het team van het kinderopvang Smile.

Schuurpapier zeesterren
Hoe voelt een zeester aan? Ze hebben
allemaal bobbels en knobbels. Daarom laten
we de kinderen verschillende soorten
schuurpapier voelen. Daar maken we dan
mooie zeesterren van en een blauwe zee.

Blok ijs met zomer figuurtjes
Ojee, onze visjes zijn bevroren. Het zijn
allemaal ijsjes geworden. Laten we ze snel
bevrijden, zodat we ermee kunnen spelen.
En alles mag. Zon, zout, hamertje...

Foto met snorkel
We gaan op vakantie en nemen mee?
Natuurlijk de snorkel. En hoe ziet dat uit bij
ons? Zo :)

Zeester voet
Onze aller kleinsten hebben ook een kijkje
genomen in de zee en hebben hele mooie
zeesterren gezien :)

Stuiterbal vis
Wat doet een kogelvis als hij bang is?
Juist...Dan wordt het een mooi balletje met
stekels. Met een stuiterbal kunnen we dit
heel goed nabootsen.
0 - 2 jaar spel activiteiten

Zonnige zonnevangers
Wat zijn ze mooi! Deze zonnevangers met
bloemetjes en andere natuurlijke materialen.
Eerst gaan we de natuur in om allemaal
mooie schatten te verzamelen. Daarna
maken we er prachtige zonnevangers van.
Ook leuk voor de allerkleinsten!

Vliegenmeppen
Pats! Vlieg ik heb je! Een zonnige dag, een
groot vel papier, gekleurde verf en...... een
vliegenmepper. Daar kun je de mooiste
kunstwerken mee maken. En leuk dat dat is!
Vliegenmepper in de verf dopen en meppen
maar!

Drijven en zinken
Het is zomer! En dat betekent mooi weer! En
wat doe je als het mooi weer is? Juist! Lekker
spelen met water! Er valt een hoop te
ontdekken als je speelt met water. Vandaag
gaan we kijken welke materialen er kunnen
blijven drijven en welke niet. Samen maken
we er een ware waterontdekkingstocht van!
En nat worden hoort er bij!

Bellenblaasfestijn met sokken
Heb je thuis een oude sok liggen die je niet
meer aantrekt? Neem mee naar de KDV! Als
je ook nog een leeg plastic drinkflesje hebt,
neem dat dan ook even mee want we gaan
hier een bellenblaasmachine van maken.

Visjes vangen
Water hoort bij de zomer! Vandaag gaan we
visjes vangen. Nee.., geen echte natuurlijk,
maar van plastic. We proberen ze te vangen
met een lepel. Oei, dat is moeilijk. Goed voor
de fijne motoriek!
Bewegen! Tik- en kringspelletjes

De kofferrace
Het is zomer, dus dat betekent vakantie!!! Als
je op vakantie gaat of gaat logeren bij opa en
oma heb je natuurlijk een koffer of een tas
nodig. Daarom gaan wij koffers en tassen
verzamelen! Wie kan de meeste koffers
dragen?

Schelpendans
Lukt het jou om snel een schelpje op te
pakken? Een gezellig dansspel!

Tingelingeling, daar is de ijscoman!
Het is zomer! En bij de zomer hoort.... IJS!
Vandaag doen we allemaal kringspelletjes
die iets te maken hebben met ijs. Speel je
mee?

Zonnige Zomer
Slippers met voetafdruk
Een heerlijk zomers gevoel krijg je er van als
je deze slippers knutselt. Je kunt je eigen
ontwerp maken en voor de dames is het
misschien zelfs wel leuk om nog een
nagellakje aan te brengen op de teennagels?
In ieder geval, welke kleur of ontwerp je ook
kiest, dit wordt een zomerse slipper.
Extra activiteiten

Liedjeskaarten thema 'Zomer'
Liedjeskaarten over het thema zomer voor
thuis.

Memory 'Zomer'
Van dit zonnig memoryspel vol met zon, zee
en strand, krijg je helemaal zin in de zomer!
Wie kan het beste onthouden en weet de
meeste paren bij elkaar te zoeken?

Zomer bingo
Vandaag spelen we een zonnige zomer
bingo, spannend! Wie heeft als eerste zijn
kaart vol?

Woordkaarten 'Zomer'
Woordkaarten zijn uitermate geschikt om een
thema in te leiden en gedurende het thema
verschillende activiteiten met de kaarten te
ondernemen.
Om al deze spelletjes en activiteiten te
kunnen doen, vragen we weer jullie hulp.
Wij zijn nog op zoek naar:
- tasjes, koffers, rugzakjes enz...
- spulletjes die met de zomer te maken om
op te hangen of neer te zetten.
- speelgoed zoals visjes en zeediertjes
- schuurpapier

