
 
 

 

Nieuwsbrief Puk thema  ‘Reuzen en kabouters’ t/m 29 september 
 
 

Het thema 'Reuzen en kabouters' start met een verhaal over een kabouter en een reus die samen spelen. Naar 
aanleiding van het verhaal gaan de kinderen aan de slag met de begrippen groot en klein. Ze ervaren zelf hoe 
het is om ergens te klein of te groot voor te zijn. Ze bewegen zich als een reus of een kabouter en ze vergelijken 
grote en kleine voorwerpen op het speelplein. 
 
Activiteiten: 
Voorlezen: Kabouter Bim (uit het knieboek van Puk) 
Kringactiviteit: Groot en klein 
 
Spel (bewegen): 

• Jee, ik ben te klein, 

• De rugzak van Puk is te klein 

• Drie dansende kabouters                              

• Hier een stap, daar een stap 
 

Knutselen: Van groot naar klein 
Verzorging: Wat heb je grote voeten! 
Afsluiting: Stop! Een touw.  

 
N.B. De pedagogisch medewerkers bekijken per week welke activiteiten op welke dagen het beste passen. 
Hierbij wordt gekeken naar het weer, de groepssamenstelling en welke andere activiteiten er nog op het 
programma staan (bijvoorbeeld verjaardagsfeestjes.) Op het informatiebord op het speelplein vindt u terug 
welke activiteit we gedaan hebben. Ook de bewegingsactiviteit is hierop terug te vinden. 
 
Waar wordt aan gewerkt?         

• spraak- en taalontwikkeling 

• sociaal- emotionele ontwikkeling 

• motorische en zintuigelijke ontwikkeling 

• rekenprikkels 
 
Hoe doen we dat?                                                                                                                                                                     

0 - 1,5 jaar (baby’s): ervaringen laten opdoen.                                                                                                                                                        

1,5 - 2,5 jaar: ervaringen uitbreiden en vaardigheden oefenen.                                                                                                                   

2,5 - 4 jaar: vaardigheden toepassen en uitbreiden 

Puk en bewegen op het groenehuis                                                                                                                                           

de dikgedrukte bewegingsleerlijnen  komen in dit thema aan bod.  

Balanceren  Mikken   Samenwerkingsspelen 
Klimmen  Jongleren  Inzichtspelen 
Zwaaien   Doelspelen  Bewegen op muziek 
Draaien   Tikspelen  Hardlopen 
Springen  Stoeispelen   
 
 
 
 
 



 
 

 

Woorden die benadrukt worden tijdens de activiteiten! 
De dikgedrukte woorden worden benadrukt bij de activiteiten met de baby’s.  
 

Zelfstandige naamwoorden Werkwoorden Overige woorden 

de aardappel             
de bal                         
het boek                    
de boom                    
de paddenstoel        
het bord                    
het dak                      
de dop                      
de duim                     
het gat                                    
het gezicht                
de hand                     
de hap                       
de tas                         
het touw                 
de voet                      
de vuist  
het huis 
de kabouter 
de lepel 
de pink 
het plafond 
de reus 
de rugzak 
de slok 
de stap 
de stippen 
de stoel 
de verf 
de vingers 
de tenen 
de traan 
de voeten 
                     

aanwijzen                 
Dragen                      
erbij kunnen             
gooien                       
kloppen                     
kruipen                          
lopen 
meedoen 
opblazen 
optillen 
opzetten 
pakken 
roeren 
passen 
springen 
stampen 
stappen 
stempelen 
trippelen 
verstoppen 
wippen  
wonen 

achter                         weinig 
alleen                          wit 
anders                         zwaar 
bij elkaar                      
boven                           
dicht                            
dik                                 
een heleboel               
één, twee, drie           
er achteraan 
er onderdoor 
er overheen 
genoeg 
groter 
hetzelfde 
groot 
heen en weer 
hoi 
hoog 
jou 
in 
klein 
kleiner 
laag 
lang 
meer 
minder 
naar achter 
naar voren 
naast 
onder 
op handen en voeten 
op je tenen 
open 
opzij 
plat 
rond 
samen 
te groot 
te klein 
terug 
uit 
veel 
volgende 
voor 
voorop 

 


