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DE AFTELKALENDER
maar nu bewegend

inleiding

DECEMBER IS EEN FEESTMAAND!

DAGKAARTJES

De prachtige houten aftelkalenders staan al sinds

Achterin vind je de dagkaartjes voor in de laatjes.

september te shinen in de winkels. Voor elke dag een

Print de kaartjes uit, schrijf per dag de titel van

klein houten laatje, met het nummer van de dag erop.

de beweegkaart erop die je hebt ingepland en

Je kunt er van alles in doen om de kinderen mee te

stop de kaartjes in de laatjes. Even goed

verrassen. Mijn man verklaart me voor gek: sinds

plannen, want sommige dagen vallen in het

september staat er bij ons al een aftelkalender in huis!

weekend en dan is iedereen lekker thuis. Kies

Met

welke beweegkaarten je wel en niet wilt doen en

als

resultaat

beweegkaartje
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kunt

dat

jij

doen

nu

met

in

elk

een

laatje

een

betekenisvol

stem het af met jullie planning.

beweegmoment om op de groep te doen.

In het kringmoment mag dagelijks één van de

Jullie gaan een swingende decembermaand tegemoet:

kinderen een laatje openmaken en het kaartje

muziek aan en gaan!

eruit halen waarop staat wat jullie gaan doen.
Zet van tevoren de muziek klaar zodat je meteen
kunt starten.

WAT IS BETEKENISVOL?

Betekenisvol bewegen is bewegen op het niveau en in

de belevingswereld van het kind, met daarbij de juiste

Veel plezier en gezelligheid toegewenst!

materialen en talige begeleiding. Sinterklaas is bij

OPTREDEN

kinderen echt nog niet weg op 6 december, dus dit jaar

De optredens voor Sint en Kerst kun je ook uit

kunnen de kinderen nog even nagenieten en langzaam

deze beweegkaarten halen. Kies de beweegkaart

aan beseffen dat het feestje achter de rug is. Dat

die de kinderen het leukst vinden, zet de muziek

betekent dat je Sint en Piet langzaam van de groep laat

klaar en voer het op. Je bent vast nog nooit zo

verdwijnen en niet alles in een middag weghaalt. Het

ontspannen en voldaan de kerstvakantie in

opbouwen naar kerst gaat ook stap voor stap, elke dag

gegaan.

iets erbij. Zo ervaren jonge kinderen meer rust en
krijgen ze de ruimte om de overgang te maken naar
kerst. Voor jou als pedagogisch medewerker kan dit ook
rustiger aanvoelen omdat je niet alles in een dag klaar
hoeft te hebben.
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Beweegkaart 01 december
Woordenparachute
Verhaal
Eens kijken wat we allemaal voor Sinterklaas spullen op de thematafel
hebben. Hoe heten al die mooie spulletjes ook al weer?
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Voorbereiding
Thematafel klaar
In de kring beginnen

Materiaal
Grote kist
Parachute
Thema materiaal

Muziek
De link naar de
muziek op YouTube.

Afsluiting
Noem een kind en een
voorwerp. Dit kind doet
dat voorwerp terug in
de bak.

Activiteit
De kinderen mogen beurtelings een themamateriaal pakken, benoemen en in de grote
kist doen. Dan samen naar de speelzaal of
maak ruimte op de groep.
Verspreid de themamaterialen in een kring op
de vloer, zodat de parachute eroverheen
past. Iedereen pakt met twee handen de
parachute vast en oefen samen even hoog in
de lucht en laag op de grond over de
spulletjes heen.
Muziek aan en gaan! Wiebelen met de
parachute: hoog en laag. Kies één kind uit dat
een themamateriaal eronderuit mag pakken
en benoem het samen, met het lidwoord.

Tip
Als de kinderen dit goed
kunnen, probeer het
dan ook eens met één
hand aan de parachute
en dan samen een
rondje lopen met de
parachute.

Ontwikkeling
Samenwerken
Geheugen
Oriëntatie op de
ruimte
Mondelinge
taalvaardigheid
Woordenschat
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Beweegkaart 06 december
Sluipen
Verhaal
Pieten kunnen goed gymmen en dansen. Maar wist je dat ze ook heel
goed kunnen sluipen? Dat doen ze op het dak, heb jij weleens een Piet
op het dak gehoord? En bracht hij cadeautjes?
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Voorbereiding
Plak met schilderstape daken op de
vloer: plat en puntig.
Materiaal
-

Muziek
De link naar de
muziek op YouTube.

Afsluiting
Wie kan nog eens
voordoen: lopen,
springen, hinkelen,
huppelen, sluipen.

Activiteit
Laat de kinderen hun schoenen uitdoen om
nog zachter te kunnen sluipen. Handig om
eerst nog even hard te stampen en daarna te
oefenen hoe je nu echt heel zachtjes sluipt.
Moedig de kinderen aan om om de beurt het
dak op te gaan en benoem de platte daken
en de puntdaken in het parcours op de vloer.
Ze mogen heel stilletjes sluipen en af en toe
een cadeautje in de schoorsteen doen. Klaar?
Dan beginnen ze opnieuw.
Eens kijken wie er slaagt voor sluipen. Hoor je
nu nog weleens een Pietje? Nee, ze zijn weer
terug naar Spanje.

Tip
Ruim nu de
fopcadeautjes op, de
kinderen weten nu dat
dat achter de rug is.

Ontwikkeling
Samenwerken
Op je beurt wachten
Oriëntatie op de
ruimte
Doen alsof spel
Oefenen met stilte
Woordenschat
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Beweegkaart 07 december
Beweegboek
Verhaal
Vandaag lezen we voor het laatst het Sinterklaasboek voor, komen jullie
bij de verteltafel? Deze keer mogen jullie bij het verhaal bewegen.
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Voorbereiding
Stoelen aan de kant.

Materiaal
Sinterklaasboek en
verteltafel.

Muziek
De link naar de
muziek op YouTube

Afsluiting
Vraag per kind welk
thema materiaal zij op
willen ruimen. Laat ze
het benoemen en in de
kist doen. Samen
opruimen, uitzwaaien
en afsluiten.

Activiteit
Ga met het boek op een stoel zitten en vraag
de kinderen om verspreid op de vloer te gaan
zitten. Begin met lezen en moedig de
kinderen aan om zoals in het verhaal te lopen
als Piet, te kuchen als Sint, te galopperen als
Ozosnel en pakjes in de schoorsteen te doen.
Je zult merken dat de kinderen het verhaal
goed kennen en al weten wat er komt. Nu
kunnen ze er met hun hele lijf van
meegenieten en jij kunt zien of ze de tekst uit
het boek goed begrijpen.
De muziek dient als rustige achtergrond. Als
het boek uit is applaudisseer je voor ze en
gaat het boek met een klap dicht. Klaar!

Tip
Laat het lokaal even leeg
om plaats te maken
voor afronding.

Ontwikkeling
Luisterhouding
Geheugen
Taalbegrip
Taalbeleving
Woordenschat
Creatief denken
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Beweegkaart 09 december
Inpakdans
Verhaal
In december geven en krijgen we veel cadeautjes. Maar hoe pak je een
cadeautje eigenlijk in?
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Voorbereiding
Zorg voor ruimte op
de groep, in de gang
of speelzaal.

Materiaal
Inpakpapier, cadeaulint
en koorden van hooked
zpagetti, 1,5 meter.

Muziek
De link naar de
muziek op YouTube.

Afsluiting
De kinderen willen vast
nog wel even vrij dansen
door de zaal, stimuleer ze
in hun inpakkunsten
door eromheen en
eroverheen terug te
vragen.

Activiteit
Cadeautjes pak je in met inpakpapier en met
mooi krullend lint. Bespreek het met de
kinderen en doe het samen voor.
Dan wordt de helft van de kinderen een
cadeautje door op de knieën te gaan zitten
met het hoofd erbovenop. De andere helft
krijgt een koord en gaat bij de voeten van een
cadeautje staan. Ze morgen met het koord
heen en weer gaan, over het cadeautje heen.
Daarna ook eromheen dansen zodat het lint
ook om het cadeautje heen gaat. Zorg ervoor
dat de kinderen zowel cadeautje zijn als
inpakker. Start in een grote kring, doe het met
een kind voor en daarna allemaal samen.

Tip
Als je nog een lange rol
inpakpapier hebt, kun je
kinderen zichzelf daarin
laten rollen.

Ontwikkeling
Samenwerken
Ritmegevoel
Oriëntatie op de
ander
Ruimtelijke begrippen
Een opdracht
uitvoeren met het lijf
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Beweegkaart 18 december
Kerstklokjes
Verhaal
Hoor eens, ik heb hier een echt kerstklokje. Met kerst luiden de
kerstklokjes, dat betekent: let op, het is feest! Wij gaan zorgen dat
iedereen oplet en klaar is voor het kerstfeest.
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Voorbereiding
Lekker naar de
speelzaal.

Materiaal
Een echt kerstklokje
om te laten horen.

Activiteit
Zet de kinderen twee aan twee verspreid
door de zaal. Als de muziek aangaat hoor je
eerst het couplet: ze mogen hand in hand
samen huppelen door de zaal. Op het refrein
staan ze stil en mogen ze op de maat
meeklappen, als kerstklokjes. Dan weer hand
in hand verder huppelen. Wissel dit steeds zo
af.
Gaat het al goed? Dan mogen ze op het
refrein tegenover elkaar gaan staan en tegen
elkaars handen klappen.

Muziek
De link naar de
muziek op YouTube.

Afsluiting
Vraag de kinderen
hoeveel kerstklokjes er
meegedanst hebben.
Hebben ze genoeg
lawaai gemaakt om
iedereen op te laten
letten voor kerst?

De kinderen verzinnen vast zelf ook wel een
leuke variatie.

Tip
Huppelen is meestal niet
meteen echt huppelen.
Geef de kinderen de
ruimte om hiermee te
oefenen. In plaats van
huppelen kun je ze ook
laten lopen of springen.

Ontwikkeling
Samenwerken
Luisteren
Huppelen
Oog hand coördinatie
Tellen
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Beweegkaart 22 december
Kerstontbijt
Verhaal
Als we met kerst gezellig met elkaar gaan ontbijten, dan hebben we
precies evenveel stoelen als kinderen nodig. Hebben we dat hier al? Of
zijn er te weinig of te veel stoelen?
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Voorbereiding
Zorg voor ruimte op
de groep of ga naar
de speelzaal.
Materiaal
Meer stoelen dan
kinderen

Muziek
De link naar de
muziek op YouTube.

Afsluiting
Bekijk nog eens
wanneer je genoeg
stoelen hebt voor het
kerstontbijt: hoeveel
stoelen en hoeveel
kinderen?

Activiteit
Zet vier stoelen in een kring met de leuningen
in het midden en de zittingen naar buiten
zodat er kinderen op kunnen gaan zitten.
Muziek aan: dansen maar! Als de muziek
stopt gaan er kinderen op de stoelen zitten en
kijken we of we genoeg stoelen hebben, te
weinig of te veel.
Natuurlijk zorg je ervoor dat er te weinig
stoelen zijn maar ook te veel. En uiteindelijk
evenveel stoelen als kinderen. Precies genoeg
voor het kerstdiner of het kerstontbijt.
Aan tafel!

Tip
Het is geen wedstrijd,
maar een spelletje.
Niemand is af, maar
juist iedereen mag
meedoen.

Ontwikkeling
Oriëntatie op de
ruimte
Vergelijken
Te veel, te weinig,
genoeg.
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