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Bingokaart groep 2
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Toelichting bij de activiteiten:
woensdag 8 april t/m dinsdag 21 april
Voorlezen
In de klas wordt vaak en veel voorgelezen. Voorlezen heeft veel verschillende functies en is
erg belangrijk. Nu de bibliotheek dicht is en u veel prentenboeken waarschijnlijk al gelezen
heeft, is het geen probleem en zelfs erg goed voor kinderen om een prentenboek meerdere
keren te lezen. U kunt zo teruggrijpen op hetgeen u de vorige keer heeft gelezen en nieuwe
voorleestips toevoegen. Zie bijlage thuisonderwijs week 1: 9 voorleestips.
Het paaseispel
https://www.jufsanne.com/pasen/paaseispel01.pdf?x97521
Buiten spelen
Wat ga je vandaag doen? Fietsen, steppen, stoepkrijten, schommelen of ga je op zoek naar
het dichtstbijzijnde speeltuintje?
Kleurplaat bij het paasboekje
Pasen: knutselopdracht

Opzegversje
In de bijlage vind je een opzegversje. We gaan proberen om het helemaal uit het hoofd te
leren. Vandaag starten we ermee. Als je elke dag een beetje oefent, kun je het op de laatste
dag van de kaart vast helemaal. Doe je best!
Gynzy kids
Je hebt van de juf een aparte mail met een eigen inlogcode voor Gynzy kids gekregen.
Vandaag ga je 3 spelletjes spelen. Als papa of mama het goed vinden, mag je er ook meer
doen.
Pasen: Opa Knoest en het paasverhaal
Op de website is onder het kopje thuisonderwijs bij de kleutergroepen een PowerPoint te
vinden van bovenstaand boek. U kunt de PowerPoint laten zien en de tekst voorlezen.

Dobbel de 1e letter
Zie bijlage. Je dobbelt met een dobbelsteen en telt het aantal ogen. Je benoemt één plaatje
van de bijbehorende rij en benoemt de eerste letter. Eventueel kun je ook een letter of
letterblokje op het plaatje leggen of deze doorstrepen.
Pasen: Maak het paasboekje
Pasen: Liedjes zingen
Zing alle liedjes. Ken je ze nog niet helemaal? Dat geeft niet, luister er dan maar naar.
- Maria kwam bij het graf
https://www.youtube.com/watch?v=oxNAsi6nFdc
De andere liedjes mag je natuurlijk ook blijven oefenen.
- Hosanna, Hosanna, we maken een rij
https://www.youtube.com/watch?v=a1N_Kz4CmFM&list=PLBGLF2bL0Xx6SfWiCJ4NRzWpKI
UsxbCTr
- De steen is weg
https://www.youtube.com/watch?v=CZr99MHs4FQ&list=PLBGLF2bL0Xx6SfWiCJ4NRzWpKIU
sxbCTr&index=2
- Weet je dat de lente komt
https://www.youtube.com/watch?v=yFQIMSw8B7A&list=PLBGLF2bL0Xx6SfWiCJ4NRzWpKIU
sxbCTr&index=4
-Klap in je handen van blijdschap
https://youtu.be/oJFy1sprAZI
Stippenverftekening
Vandaag maken we een verftekening. Je mag wel verf gebruiken maar geen kwast. Je maakt
de tekening namelijk door allemaal stippen te maken op het blad met het topje van je
vinger. Zorg dat je een doekje hebt om je vinger af te vegen als je een andere kleur wilt
gebruiken. Je mag zelf weten wat je gaat maken. Misschien is een bloem een leuk idee?
Bouw een toren
We hebben al vaker een toren gebouwd. Van houten blokken, Kapla, Lego of Duplo. Kun je
ook een toren maken van andere dingen? Wat is er bij jou in huis te vinden? Kun je een
toren bouwen van plastic bekers, van kussens, van ….. Heb jij een goed idee?
Draaibingo korte klanken
Zie bijlage. Zet een punaise, met een paperclip (of een potlood), op het middelpunt van de
draaicirkel en laat de kinderen draaien. Ze lezen de letter af en zoeken een woord dat bij die
letter hoort (middenklank) en dekken het af.
Teken hoe jouw dag eruit ziet
Maak een tekening van jouw dagindeling net zoals wij die hebben op school.
Engels: luister naar het verhaal
Luister en kijk naar dit verhaaltje in het Engels. Vertel daarna aan papa of mama waar het
over gaat.
https://www.youtube.com/watch?v=u1DLPxsa4d4

Filmpje kijken
-De zon schijnt en Moffel en Piertje gaan naar het strand. Piertje vindt dat het een beetje
koud is, maar stoere Moffel neemt toch een duik in het water! Als ze thuiskomen begint hij
te hoesten en te proesten. Dat komt ervan als je je in de lente niet warm genoeg kleedt en
óók nog gaat zwemmen!
Hieronder vind je de link naar het filmpje:
https://ntr.nl/Koekeloere/73/detail/Koekeloere/NPS_1178326
-Moffel en Piertje gaan een moestuin aanleggen. Ze kopen sla, boontjes uit blik en
komkommer en planten die in de grond. De volgende dag ligt alles er zielig bij. Arie legt uit
dat je hele kroppen sla en boontjes in blik niet kunt poten. Ze moeten met zaadjes aan de
slag, en dan wachten.
Hieronder vind je de link naar het filmpje:
https://www.ntr.nl/-/0/detail/Koekeloere/NPS_1178329
Maak zelf speelgoed
Je hebt vast veel speelgoed in de kast. Dat speelgoed is gekocht in de winkel. Je kunt ook zelf
dingen maken om mee te spelen. Je kunt b.v. een bal maken van krantenpapier of een auto
van een leeg doosje en doppen. Een bedje voor je knuffel van een grotere doos of klossen
om op te lopen van blikken en touw. Kun jij iets maken? Dan kun je er daarna binnen of
buiten mee gaan spelen.
Maak een videoboodschap
Vraag aan papa of mama om een filmpje van jou te maken. Je kunt iets vertellen of laten
zien, je kunt een boekje voorlezen of laten zien hoe netjes je kamer is opgeruimd. Misschien
vinden je opa of oma het leuk om zo’n videoboodschap van jou te krijgen. Vraag papa en
mama het naar hen toe te sturen. Je mag het ook naar de juf sturen.
Staafdiagram maken
Verzamel allemaal verschillende dieren die je in huis kunt vinden (knuffels, speelgoeddieren
etc.) Kies er hiervan 6 uit, tel hoeveel je van elke diersoort hebt en kleur evenveel vakjes.
Geef elke diersoort een eigen kleur; verticaal het aantal, horizontaal de diersoort. Van welk
dier heb je de meeste, de minste, evenveel?
Onderaan is een format voor de staafdiagram toegevoegd.
Samen koken of bakken
Help jij om het avondeten klaar te maken of gaan jullie iets lekkers bakken? Misschien mag
je wel groenten of fruit snijden of kun je water/melk afmeten voor het gerecht?
Ritme trommelen
Misschien mag je potten en pannen gebruiken om een drumstel te maken. Je kunt pollepels
gebruiken als drumstokken.
Let op: het mag niet te lang, anders krijgen papa en mama last van hun oren ;-)
Doe het samen met iemand anders. Kunnen jullie de ritmes van elkaar naspelen?
Lukt het niet om iets te maken van potten of pannen dan kun je ook trommelen op de tafel.
Zaai een boon
Er zijn verschillende opties om een boon te zaaien:
- Leg de boon op een watje, zodat hij kan ontkiemen. Zorg dat het watje vochtig blijft.
- Doe de boon in een glazen pot met keukenpapier. Zorg dat de boon tussen het glas en het
keukenpapier zit. Maak het keukenpapier nat. Zorg dat het keukenpapier vochtig blijft.
- Doe de boon in een hersluitbaar plastic zakje met een beetje grond. Plak dit tegen het raam

en geef het elke dag 1 theelepel water.
Kijk elke dag wat er gebeurt.
Kaartje maken
Maak nog een keer een kaartje en doe het in de bus bij iemand die je daar blij mee kunt
maken. Een oude buurman of buurvrouw, iemand die ziek is of iemand die je heel lief vindt.
Je mag natuurlijk ook meer kaartjes maken!
Dobbel en schrijf
Gebruik dezelfde bijlage als dinsdag 14 april j.l.
Speel het spel nog een keer en schrijf de 1e letter die je hoort nu op.
Wat is zwaarder?
Ga op zoek naar 7 verschillende voorwerpen in huis. Probeer eens met je handen te voelen
wat zwaarder/lichter is. Uiteindelijk is het doel dat je alles op volgorde legt van licht naar
zwaar.
Cijferbingo
Print de bingokaart en zoek de cijfers. Dat kun je buiten doen (b.v. door het zoeken van
huisnummers), maar ook binnen in huis. Overal zijn cijfers te vinden. Hogere getallen, zoals
53, ken je misschien niet, maar de afzonderlijke cijfers 5 en 3 ken je wel. Dan mag je die
afzonderlijk wegstrepen. Benoem de getallen die je vindt.
Kimspel in het Engels: wat is er weg?
Zoek 3 voorwerpen in huis waarvan je het Engelse woord weet (zie bingokaart groep 2 week
3). Zet de voorwerpen op tafel naast elkaar neer. Benoem alle voorwerpen en doe je ogen
hierna dicht. Vraag of mama, papa, je broer of je zus een voorwerp weg wilt halen en dit
voorwerp verstopt onder een kleedje. Doe je ogen weer open. Wat is er weg? Start met 3
voorwerpen en breidt dit steeds verder uit tot 6 verschillende voorwerpen.
Knutselen
Wat je gaat knutselen, mag je zelf weten. Knip en plak een mooi kunstwerk.
We zijn heel benieuwd wat je gemaakt hebt!
Is het gelukt om alle vakjes af te kruisen? Wat knap! Je hebt weer hard gewerkt.

Staafdiagram van ………

