Versjes die we zingen bij dit thema:

Themanummer 2: Pasen en het voorjaar 2018
De komende weken werken we op onze peuterspeelzaal over Pasen
en het voorjaar. Elke groep vult dit op zijn eigen manier in. De
themawoorden zullen dus niet in iedere groep hetzelfde zijn.
Als uw kind nog weinig praat gebruikt u vooral de meest bekende
woorden. Praat uw kind al heel veel, dan is het goed om ook de
andere woorden met uw kind te benoemen, niet om te leren maar
om b.v. als u buiten bent deze woorden in de concrete situaties te
gebruiken.
Themawoorden:
de lente
de bloemen
de tuin
de gieter
kikkerdril
zaaien
het ei
het kuiken
het lammetje het paard
de koe
het kalfje
de bloesem

de krokus
de tulp
de zon
broeden
het veulen
de blaadjes

de narcis
het gras
de regen
de haan
het varken
groeien

Boekjes die u kunt lezen over dit thema:

de hyacint
de kikker
de kip
het schaap
de big
bloeien

https://youtu.be/HIWQHCe37wc
Krokusbolletje, kom eens uit je holletje Alle blaadjes paars en geel
Op een groene steel
https://youtu.be/4Ih5NP6N9sI
Nu is het lente, de winter voorbij., dansen de lammetjes feest in de wei.
Nu is het lente, het voorjaar begint en alle beesten krijgen een kind.
Schaap wil een lammetje, bé, bé. Koe wil een kalfje boe, boe
Paard wil een veulentje hi, hi. Kip wil een kuikentje piep, piep
https://youtu.be/JKlwFakPElw
Een koetje en een kalfje, liepen in de wei
Toen kwam er een heel dik varkentje voorbij
Dat zei, dat zei; “geef dat kalfje maar aan mij”
“NEE” zei de koe, boe, boe, boe “NEE” zei de koe, boe, boe, boe.
https://youtu.be/7izHJB-YRz4
Loesje heeft een lammetje, lammetje, lammetje
Loesje heeft een lammetje dat speelde in de wei.
Dat beestje was zo wit als sneeuw, wit als sneeuw, wit als sneeuw
Dat beestje was zo wit als sneeuw en stond er vrolijk bij
Loesje nam haar mee naar school, mee naar school, mee naar school
Loesje nam haar mee naar school, gewoon onder haar jas.
De juffrouw zei, dat kan toch niet, kan toch niet, kan toch niet
de juffrouw zei, dat kan toch niet bij ons hier in de klas.

Wiedeke wiedeke wei. Een kuiken in het ei
Wiedeke wiedeke wuit. Het kuiken kruipt eruit!

Een krokus, een tulp en een hyacint

https://www.groenehart.nl/locaties/1128968180/boerderij-tgeertje

De lente begint, de lente begint
Een krokus, een tulp en een hyacint
De lente begint……..

UITJES OM DE LENTE TE BELEVEN MET UW KIND

https://www.groenehart.nl/locaties/26932467/mooimekkerland

http://www.kinderboerderijgouda.nl/index.php
https://www.groenehart.nl/locaties/2056467377/avonturenboerderijmolenwaard

https://www.groenehart.nl/locaties/3208766514/schaapskooi-ottoland

