
THUIS LEREN
Wat info:

Wat info:

Door als ouder de juiste woorden te kiezen in alledaagse thuissituaties, leren de kinderen 
heel wat!

Wanneer het kind het geleerde van op school ook thuis herkent en herhaalt, wordt het 
eigen gemaakt. Door herhaling wordt het geleerde ook beter opgeslagen in het geheugen.

Misschien heb je er niet elke dag de tijd of de zin voor,
Je hoeft niet steeds alle opdrachtjes te maken.
Op de dagen dat je meer tijd hebt, kan je wat dieper op de zaken ingaan.
Probeer van ieder moment een spontaan leermoment te maken, zorg dat het voor 
het kind en jezelf leuk blijft. 
Samen leren schept een band.

LEREN TIJDENS HET TAFEL DEKKEN   

Gebruik de woorden:

te weinig, te veel, evenveel, links, rechts, naast, voor, eerste, tweede, derde,… en  
benoem de voorwerpen.

-Vraag aan je kind hoeveel borden er nodig zijn voor het gezin. 

-Zet een aantal borden klaar. Vraag aan je kind om de borden te tellen.  

-Zet tijdens het tafeldekken eens te weinig of te veel borden klaar. 
Laat je kind zelf ontdekken dat er te weinig of te veel borden zijn. 
Vraag daarna aan je kind hoeveel borden er te weinig of teveel zijn.
Laat hen zelf ook ‘te weinig’ of  ‘te veel’ verwoorden of zeggen.

-Leg het bestek klaar op de tafel. Of laat hen uitzoeken welk bestek we nodig hebben.
Laat je kind vertellen hoeveel er van elk nodig zijn. 
Hoeveel vorken? Hoeveel messen? Hoeveel lepels?
Laat het kind het bestek het bestek natellen: hebben we van alles genoeg?
Ook hierbij kan je er te weinig of teveel klaar zetten.

-Leg een bord neer en leg het bestek dat er bij hoort op de juiste plaats.



Laat het kind de andere borden, en het bestek dat er bij hoort, op dezelfde manier
klaar leggen.

-Zet er nu met hulp van je kind de glazen of bekers bij.
‘hoeveel glazen hebben we nodig?’

Laat je kind ook meehelpen afruimen:
Zet samen de borden op elkaar, het bestek bij elkaar,…

Laat je kind groeien in zelfstandigheid en welbevinden:
Een volgende dag kan je kind misschien al iets ‘alleen’ of met een aanzet.
Laat je kind plezier beleven aan de opdrachtjes, moedig je kind aan en bevestig 
het als: 
‘dit heb je goed gedaan’, ‘je kan al goed meehelpen’ of ‘je kan het nu al alleen’.

Extra opdrachtjes:

MENUKAART- NAAMKAARTJES

Je kan ook naamkaartjes maken en een menukaart bij een speciale gelegenheid.
Laat de namen nastempelen of naschrijven (indien ze daar al aan toe zijn).

Welke letters herkent je kind uit zijn eigen naam?
Welke letter kan je al mooi schrijven?
Welke letter is de winnaar?

Je kan aan ieder gezinslid een typisch symbool of tekening laten geven of zelf 
laten kiezen op het naamkaartje.

Je kan het kind op de menukaart een tekening laten maken.

Je kan aan ieder gerecht een aantal       laten geven. Wat vind je heel lekker?...
Wat vind je héél lekker?

Je kan hierbij zelf nog heel wat leerrijke opdrachten bedenken.

VEEL SUCCES EN LEERPLEZIER


