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Wat leuk dat je deze lesbrief hebt gedownload! Ik schreef deze tips enige tijd terug
op verzoek van uitgeverij Zwijsen en sindsdien is de belangstelling overweldigend
gebleken. Daarom heb ik ze nu in een mooi jasje gegoten zodat je ze kunt
downloaden en printen en altijd bij de hand hebt. Veel plezier in deze gezellige tijd! 

Aan de slag

Een foute kersttrui voor Puk
Vanwege de kleine onderdelen geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar
 
Doel: Met deze activiteit oefenen de peuters met plakken en 
oefenen ze fijn motorische vaardigheden.
 
Nodig 

rode en/of groende truien van karton 
lijm 
decoratiemateriaal (pompoms, stickers, knoopjes etc
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Knip voor ieder kind een trui op een passend formaat voor Puk.
Zet lijm en kwasten klaar en diverse bakjes met decoratiemateriaal. Door de
materialen los van elkaar te presenteren ziet het er voor de kinderen heel
aantrekkelijk uit en tegelijkertijd zorgt het voor overzicht.
Vertel de kinderen dat Puk graag een mooie trui wil voor kerstmis, een echte
kersttrui. Kunnen zij die voor hem maken?
De kinderen kunnen nu heel eenvoudig zelf aan de slag en binnen het kader van de
trui maken ze allemaal hun eigen creatie waardoor toch heel verschillende
eindproducten ontstaan. 
 
Hang de resultaten mooi aan een lijn in de groep of speld ze een voor een eens op bij
Puk. Zo kan hij alle truien een dagje dragen!
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Tip: gebruik een pincet of wasknijper en laat de kinderen hiermee de decoratie
pakken en opplakken. Jongere kinderen kunnen de trui natuurlijk versieren met
verf met hun vingers of bijvoorbeeld een wattenstaafje.
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Vrijwel alle kinderen zijn dol op sneeuw! Mocht er buiten niets liggen dan haal je met
deze activiteit eenvoudig de sneeuw naar binnen. Geschikt voor alle leeftijden.
 
Doel: kinderen ontdekken verschillende structuren en gebruiken hun tast om vormen
te herkennen. Tegelijkertijd oefenen ze diverse begrippen binnen het thema Kerst.
 
Nodig 

bak
 kunstsneeuw/watten/scheerschuim 
kerstfiguren (bal, klok, boom, rendier etc)
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Vul een bak (misschien zelfs een zandtafel) met een vorm van kunstsneeuw. Dit kan
poedersneeuw zijn, maar ook watten of misschien zelfs scheerschuim. Zorg voor
diverse voorwerpen die met kerst te maken hebben en die je in de bak kunt
verstoppen. Zet Puk alvast bij of in de bak met wat ‘sneeuw’ in zijn handen.
 
Nodig de kinderen uit om samen met Puk in de sneeuw te komen spelen. Aan zijn
handjes te zien heeft Puk al aan de sneeuw gevoeld. Willen de kinderen ook eens
voelen? Laat de kinderen in hun eigen tempo kennis maken met de structuur van de
‘sneeuw’ die je gebruikt hebt en geef ze de tijd om ermee te spelen en te ontdekken
wat ze ermee kunnen doen.
 
De volgende stap is het introduceren van de voorwerpen. Je kunt koekjesvormpjes
gebruiken, maar natuurlijk ook decoratie voor in de kerstboom; alles wat je maar in
de bak kunt verstoppen dat veilig is voor jonge kinderen. Benoem samen de
voorwerpen en verstop ze vervolgens onder de sneeuw. De kinderen mogen nu met
hun handen lekker door de sneeuw wroeten om alles terug te vinden. Kunnen ze ook
zonder te kijken vertellen welk voorwerp ze gevonden hebben?
 
Laat de bak gedurende het thema in de groep staan zodat de kinderen er vrij mee
kunnen spelen en experimenteren.

Spelen in de sneeuw met Puk

Aan de slag
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In het werken met jonge kinderen mag voorlezen natuurlijk niet ontbreken. 
Met deze prentenboeken in het thema Kerst wordt het in elk geval een feest! 
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Voorlezen bij de boom met Puk
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Tip: Bij de prentenboeken van Pauline Oud zijn lespakketten beschikbaar. 
Hierin vindt je steeds een uitgewerkte titel met allerlei tips voor interactief voorlezen. 

De lespakketten zijn te vinden in de webshop via: www.paulineoud/lesmateriaal 
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Ik hoop dat je veel inspiratie uit deze lesbrief hebt kunnen halen. Natuurlijk zijn er nog
veel meer activiteiten te bedenken innen dit fijne thema. Als je leuke tips of ideeën

hebt ben je altijd welkom om ze te delen via de Facebook pagina.
https://www.facebook.com/lettersenspetters

Uk & Puk is een methode van Uitgeverij Zwijsen. Puk is eigendom van de uitgever.
 
Deze lesbrief is gemaakt in opdracht van de uitgeverij en de activiteiten zijn
goedgekeurd door de verantwoordelijke onderwijskundige. De lesbrief is echter geen
officieel onderdeel van de methode, maar is bedoeld ter inspiratie en als extra
service voor de gebruikers van Uk & puk.
 
Deze lesbrief is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik en mag op geen enkele wijze
(digitaal of geprint) verkocht worden.
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