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DE AUTOHELISKIEFIETS-TREIN                                                            
LESDOELEN:  

o De leerling kan in groepsverband een eenstemmig lied meezingen
o De leerling maakt kennis met kleurennotatie                                                 
o De leerling maakt muziek met handbellen of xylofoon met gekleurde staafjes                                                 
o De leerling ervaart de klankkleuren van handbellen of xylofoon en de bespeelmogelijkheden van 
   deze instrumenten  
o De leerling verkent zingend het thema ‘Vervoer’
o De leerling breidt zijn woordenschat uit betreffende het thema Vervoer
o De leerling oefent via het werkboekje met taalbegrip, letters, cijfers, classificeren, seriëren, kleuren
o De leerling koppelt afbeeldingen aan woorden en beginletters van de woorden auto, helikopter, 
   skeelers, fiets, trein, motor
o De leerling herkent of maakt kennis met de letters a-h-s-f-t-m
o De leerling weet of maakt kennis met de klanken van de letters a-h-s-f-t-m
o De leerling schrijft letters na van de woorden: auto, helikopter, skeelers, fiets, trein, motor
o De leerling maakt een mooie tekening van een vervoermiddel

INHOUD:   

o Liedteksten: Haast, Pech, Feest, De Autoheliskiefiets-trein
o Bladmuziek (met akkoorden), Bladmuziek slotlied in kleurennotatie
o mp3 liedjes
o Link verborgen YouTube video (verhaal, liedjes, illustraties, animaties), duur: 10 minuten
o Werkboekje; 11 bladzijden met leerzame en leuke activiteiten
o Kaarten met afbeeldingen: auto, helikopter, skeelers, fiets, trein, motor, egel, eekhoorn, muis, slak,
    uil, roodborstje
o Kaarten met afbeeldingen (zwart/wit) en schrijfwoorden: auto, helikopter, skeelers, fiets, trein, 
   motor
o Beginletters a-h-s-f-t-m in A4 formaat
o Kleurletter, schrijfletters en lege pagina voor tekening.

De autoheliskiefiets-trein

YouTube video De autoheliskiefiets-trein, digitaal prentenboek, preview

YouTube video De autoheliskiefiets-trein, slotlied

EGEL heeft veel haast. Hij rent door het bos en heeft een envelop in zijn hand. Hij heeft voor nie-
mand tijd. Roodborst ziet dit en wordt nieuwsgierig. Waarom heeft Egel zo’n haast? Ze vraagt aan 
Slak of hij hier misschien meer van weet. Slak vertelt Roodborst dat de dieren van het bos een uitno-
diging hebben gekregen voor een groot tuinfeest. Roodborst krijgt ineens ook haast. En niet alleen 
zij … Alle dieren maken zich klaar voor het feest. Ze willen er allemaal zo snel mogelijk heen. Ieder op 
zijn eigen manier. Egel gaat met een trein, Eekhoorn met een helikopter, Uil met zijn blauwe skeelers, 
Slak met de auto, Roodborst met een stoere motor en Muis met zijn nieuwe crossfiets. Ze vertrekken 
tegelijk. En dan gaat het helemaal mis …

Het  digitaal prentenboek ‘De autoheliskiefiets-trein’ duurt ongeveer 10 minuten en heeft kleurrijke 
illustraties, grappige animaties en 4 kinderliedjes (Haast, Feest, Pech en De autoheliskiefiets-trein). 
De kinderliedjes zijn kort en eenvoudig van melodie en voor de kleuter makkelijk om mee te zingen.

https://youtu.be/GYcjJF7XBd0
https://youtu.be/fgrmIUzatf8

