Thuis aan de slag: Leren is leuk!

Week 6
*Thuis aan de slag: leren is leuk!*
Elke dag een lesidee...
Maandag:
Vormenrace. Hier heb je huisgenoten voor nodig. Pak een groot vel papier en teken hier in
rijen verschillende geometrische vormen op (zoek dus op: wat zijn geometrische vormen!).
Spreek met elkaar af hoeveel: denk aan bijv een stuk of 20.
Wissel je vel papier uit. Zodra het startsein klinkt, mag je beginnen. Maak van elke vorm
iets. Een cirkel? Maak er de zon van. Een vierkant? Misschien kun je er wel een tv van
maken. Zorg dat je het snel doet, want ben je als eerste klaar dan verdien je 2 extra
punten. Kan de ander raden wat je getekend hebt? Dan verdien je per goede vorm nog
eens een punt. Wie wint? Meer huisgenoten. Maak er dan een estafette van. Hang de
vellen papier aan de deur en begin aan de andere kant van de kamer. Veel plezier!
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Elke dag een lesidee...
Dinsdag:
Jij! Pak een vel papier en noteer eens alles dat leuk is aan jou. Schrijf minimaal 3 dingen op.
Vraag dan aan anderen in jouw huis om je lijstje aan te vullen. Kijk eens goed naar je lijstje.
Leuk hè?! Nu ga je een foto maken van iets dat hetzelfde uitstraalt
als jij. Ga dus op pad met een camera (of smartphone of wat dan ook
foto’s maakt) en maak een foto dat jou symboliseert. Mag of kun je
niet op pad? Zoek dan op internet: er zijn veel mooie foto’s te
vinden. Print het uit en schrijf er je naam boven.
Moeilijk? Voorbeeldje dan: Ik ben vrolijk, vaak goedgehumeurd, ik
hou van de natuur, ik houd van bewegen, ik houd van gezelligheid.
Ik ben vriendelijk en ik kan snel rennen.
De foto die ik daar bij kies (bron: werkaandemuur.nl):
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Elke dag een lesidee...
Woensdag:
Museum. Ben je wel eens in een museum geweest? We gaan het Museum van Alledaagse
Dingen ontwerpen. Wat vind jij dat er in een Museum van Alledaagse Dingen thuishoort?
Ga op zoek in je huis naar alledaagse dingen, die prima in jouw museum zouden passen.
Maak er een echt museum van. Zorg bijv voor uitlegkaartjes, misschien is er zelfs wel een
looproute of speurtocht in jouw museum. Lukt het je om alledaagse dingen heel bijzonder
te maken? Wie weet kun je wel een rondleiding verzorgen in jouw Museum van Alledaagse
Dingen.
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Elke dag een lesidee...
Donderdag:
Feestdagen. Afgelopen week was het, na Carnaval en een vastentijd, Pasen en vandaag
start de Ramadan, dat eindigt in het Suikerfeest. Zomaar 2 feesten, die gevierd worden
vanuit 2 verschillende geloven. Wist je dat er veel verschillende religieuze feesten zijn?
Zoek eens 3 verschillende religieuze feesten op uit 3 verschillende geloven. Kun jij de
overeenkomsten vinden tussen de verschillende feesten. Bedenk een manier om die
overeenkomsten te vertellen aan een ander. Let op: vertellen kan dus ook zijn: een
informatieposter maken.
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Elke dag een lesidee...
Vrijdag:
Bloemen-/plantenexperiment. Omdat het bijna vakantie is, deze keer een experiment,
waar je wel even de tijd voor moet nemen…
Sommige zeggen dat het goed is voor planten als je tegen ze praat. Sommige planten doen
het goed op veel of juist weinig water. Maar hoe zit dat nu eigenlijk?
Probeer minimaal 3 dezelfde bloemen of planten te bemachtigen. Bedenk wat voor
mogelijkheden je zou willen uitproberen om te zien of het waar is dat planten daar beter
bij groeien. Praten tegen een plant kan daar één van zijn, maar misschien weet je zelf nog
wel betere/andere opties.
Ontwerp zo 3 verschillende omstandigheden voor planten. Probeer het uit: zet de planten
op de juiste plek, praat wel of niet, voer jouw opties uit. Kijk na de vakantie eens: wat
werkte nu het beste? Welke plant is het meest gegroeid? Maak een goed kaartje dat je zo
bij de plant zou kunnen steken, zoals je dat ook in de plantenwinkel ziet…
Fijne vakantie!

