45021 Onze stad

Tip
5 ideeën:
*

Gebruik de set om informatie te bieden
over gemeenschappen. Stel kinderen vragen
over bepaalde plaatsen in een stad. Vraag hen
om de verschillende plaatsen te bespreken
en vraag wie er zoal op die plaatsen werken
en wie ze bezoeken. Vraag kinderen om de
plaatsen te bouwen en om figuren te gebruiken
om verschillende rollen te spelen.

*

Gebruik de set voor probleemoplossing.
Deel de bouwkaarten uit aan de kinderen.
Beschrijf een scenario en vraag hen om hun
kaartjes omhoog te houden als ze denken dat
op hun kaartjes een oplossing staat. Vertel ze
bijvoorbeeld dat er iets kapot is en vraag ze om
een plaats te laten zien waar dingen worden
gerepareerd. Kinderen kunnen die plaatsen
vervolgens ook bouwen.
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Plastificeer de
bouwkaarten zodat deze
langer meegaan.

Leeftijd 3–5
Met Onze stad worden kinderen uitgenodigd om de wereld om hen heen te verkennen
en ontdekken ze wat het betekent om onderdeel uit te maken van een gemeenschap.
De bouwkaarten zijn ontworpen als inspiratie voor bouwprocessen met een open einde,
en met de onderstaande ideeën worden kinderen gestimuleerd om op verschillende
manieren om aan de slag te gaan met de set.

Primaire
leerwaarden:

onderdelen van een geheel. Praat over de
verschillende kamers of onderdelen van
een gebouw of plaats. Een park bestaat
bijvoorbeeld uit verschillende zaken: een
speeltuin, picknicktafels en wc‘s. Vraag de
kinderen om verschillende gebieden te
bouwen en combineer ze daarna om één
geheel te creëren.

*

Gebruik de set voor rollenspel. Vraag
kinderen om locaties te bouwen die mensen
wellicht niet zo graag bezoeken (zoals de
huisartsenpraktijk of de kapper) en bespreek
waarom ze voor een bepaalde locatie hebben
gekozen. Vraag hen om figuren te gebruiken
om vervelende situaties op die locaties uit te
beelden en vraag om suggesties zodat de
ervaringen prettiger gemaakt kunnen worden.

*

Gebruik de set om informatie te bieden over
belangrijke zaken in een gemeenschap. Leg uit
dat er in sommige steden bezienswaardigheden
staan, zoals beelden, fonteinen of speciale gebouwen, die mensen herinneren aan belangrijke
gebeurtenissen, historische figuren en normen
en waarden. Vraag hen om te bespreken welke
normen en waarden volgens hen belangrijk zijn
en om een bezienswaardigheid te bouwen die
symbool staat voor die normen en waarden.

Woordenschat voor
kinderen:
• gemeenschap
• dierenarts
• verantwoordelijkheid • garage
• rol
• ziekenhuis

