Een thema-methode voor de kleuterklas
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Maak kennis met Oeblie. Oeblie is gek op groente en fruit. Ze weet er alles van. Het is
lekker én gezond. Je kunt er superveel over leren en ontzettend lekkere dingen mee
maken. In dit thema neemt Oeblie kleuters mee in de wereld van groente en fruit. Haar
Vogel gaat overal mee naar toe. Hij helpt haar in de moestuin en in de keuken.
Waar groeit groente en fruit? Hoe ziet het eruit als het niet in een kant-en-klaarverpakking
zit? Wat kan je er allemaal mee maken? Spelenderwijs leert Oeblie de kinderen alles over
groente en fruit.
Samen met haar vrienden woont Oeblie in een gezellige flat. Daar hebben ze een
moestuin waar van alles groeit onder en boven de grond. Ook hebben ze een megagrote
glijbaan. Ze spelen er lekker buiten, dansen op hun eigen muziek en zorgen goed voor
Poes (Mauwmauw), Hond (Spijker) en Vogel.
In haar keukentje maakt Oeblie de lekkerste dingen. Ze heeft altijd haar pollepel bij zich,
zodat ze alles kan proeven.
Oeblie en haar vrienden kunnen niet wachten om met de kleuters op ontdekkingstocht te
gaan en van en met elkaar te leren.
Het is Oeblie-tijd!
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VOOR DE LEERKRACHT

Beste leerkracht,
Voor je ligt de thema-handleiding van Oeblie. Een methode voor kleuters die zo is
ingericht dat de activiteiten eenvoudig passen in iedere kleuterklas.
De methode biedt een scala aan activiteiten. Er is een goede balans tussen kring-, en
spelactiviteiten en zelfstandige opdrachten. Iedere activiteit duurt ongeveer 15 minuten
en houdt rekening met verschillende niveaus. Daarnaast wordt er bij elke activiteit een
suggestie gedaan om extra uitdaging te bieden.
Oeblie sluit aan bij de kerndoelen en de door SLO geformuleerde leerlijnen. Alle
activiteiten zijn gebaseerd op spelenderwijs leren en ze stimuleren jou als leerkracht
om betekenisvolle situaties te creëren in de klas.
In de methode is een receptenkaart opgenomen die de kinderen mee naar huis kunnen
nemen. Dan kunnen ze ook thuis met hun ouders/verzorgers aan de slag.
Ook krijgen de kinderen allemaal het eerste Oeblie boekje: ‘Oeblie en haar vrienden’
mee naar huis. Zo kunnen ze kennis maken met de verschillende karakters.
In de Oeblie box is een zak met geplette aarde en wortelzaadjes meegeleverd.
Zo kun je in de klas echte worteltjes laten groeien.
Kortom, met deze methode sluit je aan op de ontwikkeling van de kleuters. Je hoeft zelf
het wiel niet uit te vinden en is er genoeg ruimte om naar eigen inzicht te kiezen en de
methode nader in te vullen.
Ik wens je veel plezier met Oeblie en haar vrienden.
Vriendelijke groet,
Fiona Konijnenburg
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DOELEN EN UITGANGSPUNTEN

Doel:
• Oeblie leert kinderen spelenderwijs meer over groente en fruit.
• Oeblie draagt bij aan de bewustwording van kinderen over gezonde voeding.
Uitgangspunten:
• Oeblie sluit aan bij de belevingswereld en ontwikkeling van kleuters.
• Oeblie is een methode die past binnen het thematisch werken.
• De activiteiten en lessen van Oeblie stimuleren spel, ontdekkend leren
en actieve deelname.
• Oeblie stimuleert zoveel mogelijk het werken met echte materialen.
• Oeblie sluit aan bij de meest gebruikte leerlingvolgsystemen.
• Oeblie sluit aan bij het werken met hoeken.
• Oeblie sluit aan bij de wettelijke kerndoelen en de leerlijnen van SLO.
• Oeblie werkt opbrengstgericht aan alle SLO-doelen, maar biedt ook keuzevrijheid.
• Oeblie biedt stof voor 5 tot 6 weken.
• Oeblie komt tegemoet aan vier ontwikkelingsgebieden:
- Taal
- Rekenen
- Maken, kijken en bewegen
- Jij en de wereld
• Oeblie biedt houvast met duidelijke beschrijvingen van activiteiten, uitgewerkte doelen
en bijpassende materialen.
Handig om te weten:
• Kinderen leren door sociale situaties te observeren, cognitief te verwerken en
vervolgens te imiteren. Rolmodellen zijn hierbij belangrijk.
• Er bestaat een duidelijke relatie tussen het gewicht op jonge leeftijd en overgewicht
tijdens de volwassenheid.
• Voeding is van invloed op de ontwikkeling van overgewicht en obesitas.
Thematisch werken:
Een thema is een geheel van samenhangende activiteiten, waarbij kennis en
vaardigheden door kind en leerkracht worden verbonden met sociaal-culturele
activiteiten. Kinderen zijn geïnteresseerd in de wereld om hen heen en dus intrinsiek
gemotiveerd om met een thema te werken dat die nieuwsgierigheid bevredigt. Zeker als
een thema nauw aansluit bij hun belevingswereld.
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MATERIALENLIJST

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oeblie en haar vrienden boekje om de kinderen mee naar huis te geven
Oeblie-handpop
Oeblie-cijferkaartjes (1 t/m 20)
Oeblie-rijmspel
Oeblie-memory
Oeblie-bingo
Oeblie-groente en Oeblie-fruit
Oeblie-groente- en fruitkaarten
Oeblie-receptenkaart Lou, ook om de kinderen mee naar huis te geven
Dagritmekaart Oeblie
Stickervel Oeblie
Oeblie-wortelen
Oeblie-weegschaal

Digitaal
• Oeblie-stempelkaarten
• Oeblie-receptenkaart smoothie
• Oeblie-lied
• Oeblie-praatplaat
• Oeblie-klapkaarten
• Werkblad ‘tellen met Oeblie’
• +Werkblad ‘tellen en rekenen met Oeblie’
• Oeblie en haar vrienden filmpje
• Dagritmekaart Oeblie
• Oeblie-factsheet
• Oeblie-boekje: De Oma van Yuki
• Oeblie-boekje: Oeblie en Bob in de moestuin.
• Receptenkaart van Lou
Bij alle activiteiten gaat de voorkeur uit naar echte groenten en echt fruit. Dat maakt
de beleving voor leerlingen realistisch en dan leren ze meer. Oeblie snapt best dat dat
vanwege de beperkte houdbaarheid van groente en fruit, natuurlijk niet altijd handig is.
Daarom heeft Oeblie ook nepgroente en nepfruit meegenomen, zodat activiteiten altijd
door kunnen gaan.
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OUDERBETROKKENHEID

Ouders die betrokken zijn bij het onderwijs van hun kinderen leveren een belangrijke
bijdrage aan de leerresultaten. Oeblie is een methode voor kleuters over groente en fruit.
Het achterliggende doel is leerlingen bewuster te laten kijken naar voedsel en wellicht
andere keuzes te laten maken. Door ouders te betrekken bij dit thema kan dit doel eerder
worden bereikt.
Hier worden een aantal suggesties gedaan om de ouderbetrokkenheid
rondom dit thema te vergroten:
1.	
Laat ouders meehelpen.
Sommige activiteiten zijn zeer geschikt om ouders bij te laten helpen.
Nodig ouders uit om mee te doen of te komen kijken.
2.	
Organiseer een proefmiddag in de klas.
Laat ouders de zelfgemaakte smoothies of couscous
van de leerlingen proeven.
3.	
Organiseer een uitstapje.
Ga op bezoek bij de groenteboer, de supermarkt of de
fruit- en groentekraam op de markt en vraag ouders te helpen.
4.	
Maak een Oeblie-nieuwsbrief.
Maak een (online)nieuwsbrief waarin je vertelt wat de leerlingen
doen en deel foto’s en/of filmpjes van de activiteiten.
5. Verstuur de Oeblie-factsheet.
Op de website www.oeblie.nl vind je de Oeblie-factsheet.
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OPBOUW

De methode is verdeeld in kringactiviteiten, zelfstandige opdrachten en spelactiviteiten.
De activiteiten zijn losse opdrachten die de leerkracht naar eigen wens kan kiezen en
indelen. Er is ook een handige weekplanner toegevoegd als handvat om de activiteiten
over de weken te verdelen. De verschillende activiteiten komen tegemoet aan de
volgende ontwikkelingsgebieden: taal, rekenen, maken, kijken en bewegen en jij en de
wereld.

Taal
Kring

Rekenen

1A: Kennismaken 1C: Oeblie telt en
met Oeblie
rekent
1B: De Oebliepraatplaat

Maken, kijken en
bewegen

Jij en de wereld

1E: Zingen met
Oeblie

1F: Hoe en waar
groeit het?

1D: Oeblie
sorteert

1G: Mag ik bij
jou eten?

1C: Oeblie telt
en rekent
Zelfstandig 2A: Rijmen met
Oeblie

2E: Groenten en
fruit tellen

2F: Verven met
Oeblie

2H: Oeblievoeldoos

2G: Knutselen
met Oeblie

2B: Stempelen
met Oeblie
2C Oebliememory
2D: Oeblie-bingo
Spel

3A: De moestuin
van Oeblie

3C: Wegen met
Oeblie

3E: De Oebliedans

3B: Het winkeltje
van Oeblie

3D: Kopen en
betalen

3F: Muziek
maken
met Oeblie

3G: Al
geproefd?
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KRING
De kringactiviteiten van Oeblie verlopen spelenderwijs en staan op deze manier zo dicht
mogelijk bij de belevingswereld van de kleuter. Er is bij elke activiteit nagedacht over
differentiatie. Op deze manier kun je als leerkracht eenvoudig de activiteit een stukje
moeilijker of makkelijker maken. Bij elke kringactiviteit is een extra uitdaging mogelijk.
ZELFSTANDIG
In de methode zitten een heleboel activiteiten die kleuters zelfstandig kunnen doen,
dus zonder hulp van de leerkracht. Het is belangrijk om van tevoren goede afspraken te
maken over het pakken en opruimen van de materialen. Het is goed om aan het begin
even te controleren of de opdracht duidelijk is. Het kan handig zijn om een timer te
gebruiken.
SPEL
De spelactiviteiten houden rekening met de twee verschillende manieren van spelen:
naspelen en rollenspel. De leerkracht kan het spel verrijken door zelf mee te spelen.
Hiervoor worden bij elke activiteit suggesties gedaan. Op deze manier kun je het spel
naar een hoger niveau tillen. De beweeg- en dansactiviteiten komen tegemoet aan de
spontaniteit van de kleuter.
TAAL
De activiteiten sluiten aan bij ontluikende en beginnende geletterdheid. Kleuters leren
spelenderwijs de wereld van taal steeds beter begrijpen. Er is aandacht voor letters,
woorden en klanken.
REKENEN
Kleuters ontwikkelen zich in de eerste twee leerjaren van de basisschool nog
sprongsgewijs. In de kleuterklas leren kinderen spelenderwijs hoeveelheden benoemen,
ordenen, overzien, samenvoegen en verdelen. De activiteiten in de Oeblie-methode
sluiten aan bij deze ontwikkeling.
MAKEN, KIJKEN EN BEWEGEN
In deze activiteiten ontwikkelen kleuters zich door iets beeldends te maken, muziek
te maken, toneel te spelen, te dansen. Ze leren ook om zich te verdiepen in iets wat
een ander heeft gemaakt of laat zien. Voor kleuters is dit niet alleen een manier om
zich spelenderwijs te ontwikkelen, maar deze activiteiten zijn ook belangrijk om te
ontspannen.
JIJ EN DE WERELD
Kleuters zijn nieuwsgierig en voortdurend op zoek naar manieren om zichzelf en de
wereld om zich heen beter te leren kennen. Daar spelen deze activiteiten op in. De
ontwikkelingsbehoefte van het kind staat centraal. Kleuters maken kennis met ervaringen
van anderen en koppelen die aan hun eigen ervaring.
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1. KRING

Taal
1A: Kennismaken met Oeblie

X

1B: De Oeblie-praatplaat

X

Rekenen

X

1C: Oeblie telt en rekent

X

1D: Oeblie sorteert

X

1E: Zingen met Oeblie

Maken, kijken Jij en de wereld
en bewegen

X

1F: Hoe en waar groeit het?

X

1G: Mag ik bij jou eten?

X
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1A KENNISMAKEN MET OEBLIE

Wat gaan we doen?
• We bekijken het Oeblie en haar vrienden filmpje.
• We maken een woordweb - eventueel uit te breiden als themamuur.
Benodigdheden:
• Oeblie-filmpje.
• Groot vel papier (A2-formaat).
• Stiften.
Tijdsindicatie:
15 minuten.
Lesdoelen:
•	Leerlingen luisteren naar het verhaal, kunnen het interpreteren
en koppelen het aan eigen kennis en ervaring.
•	Leerlingen breiden receptieve en productieve woordenschat uit
op het gebied van groente en fruit.
Handig om te weten:
•	Het maken van een woordweb doe je samen met de leerlingen.
Jij bent als leerkracht de schakel tussen de informatie die de
leerlingen aandragen en het woordweb.
•	Beperk je niet tot het opschrijven van woorden, voeg ook tekeningen
en afbeeldingen toe.
• Alle leerlingen krijgen het boekje ‘Oeblie en haar vrienden’ mee naar huis.
De activiteit:
In het woordweb sorteer je als leerkracht de antwoorden van de leerlingen
sorteren per categorie. Zo breng je structuur aan.
•
•
•
•

Wat weten de leerlingen over groente en fruit?
Welke soorten groente en fruit kennen ze al?
Van welke soorten groente en fruit hadden ze nog nooit gehoord?
Welke soorten groente en fruit is Oeblie vergeten?

Extra uitdaging:
Tijdens het gesprek kan er een onderzoeksvraag ontstaan. Dit is een vraag
waar de leerlingen het antwoord nog niet op weten. Deze vraag kan
geparkeerd worden als extra uitdaging voor kleuters om verder uit te zoeken
tijdens het thema. Schrijf deze onderzoeksvraag op in het woordweb
(of op de themamuur), zodat het antwoord later besproken kan worden.
Tot slot:
Hang het woordweb goed zichtbaar op in de klas. Zodat je er tijdens het
thema samen met de leerlingen op terug kunt grijpen.
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1B DE OEBLIE-PRAATPLAAT

Wat gaan we doen?
• We bekijken samen de Oeblie-praatplaat met daarop de wereld van Oeblie.
• We bespreken wat we zien, wat we herkennen en wat opvalt.
Benodigdheden:
• Oeblie-praatplaat (digitaal).
Tijdsindicatie:
15 minuten.
Lesdoelen:
• De leerlingen breiden hun woordenschat uit.
• De leerlingen leren zorgdragen voor hun eigen gezondheid.
• De leerlingen leren verschillende soorten groente en fruit herkennen.
Handig om te weten:
Er is geen goed of fout, maar er is wel een gezonde en een minder gezonde keuze.
De minder gezonde keuze is ook een keuze. Het is goed om kleuters hier al bewust
van te laten zijn, zonder dat het in een hokje van goed of fout te plaatsen.
Het is niet erg om iets ongezonds te eten, maar doe het niet te vaak/af en toe.
De activiteit:
Op de Oeblie-praatplaat is heel veel te zien. Stel vragen die de taalontwikkeling
en het denken stimuleren:
• Wat zie je allemaal op deze plaat? Vertel er eens over.
• Wat gebeurt er eerst? En wat gebeurt er dan? En dan?
• Hoe voelt Oeblie zich? Waarom denk je dat? Waaraan zie je dat?
• Hoe zou het komen dat…?
• Vertel eens wat er zou gebeuren als...?
Extra uitdaging:
Stimuleer kinderen om iets te vertellen over een eigen ervaring.
Heb jij ook weleens zoiets meegemaakt? Wat gebeurde er toen?
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1C OEBLIE TELT EN REKENT

Wat gaan we doen?
•	Oeblie gaat een smoothie maken en heeft daar veel verschillende
groenten en/of fruit voor nodig. Tijdens het verhaal helpen de leerlingen
met tellen en rekenen.
Benodigdheden:
• Oeblie-handpop.
• Blender.
• Oeblie receptenkaart smoothie (digitaal).
• Groente en/of fruit (eventueel kunnen de kinderen dit zelf meenemen).
• Cijferkaarten.
• Drinkbekers.
Tijdsindicatie:
15 minuten.
Lesdoelen:
• Leerlingen leren synchroon tellen, doortellen en terugtellen.
•	Leerlingen leren omgaan met begrippen als meer/minder,
meeste/minste, evenveel, weinig/veel.
• Leerlingen leren rangtelwoorden begrijpen en gebruiken.
Handig om te weten:
In deze activiteit telt de leerkracht samen met de leerlingen in een betekenisvolle context.
Door hardop te tellen, stimuleer je iedere leerling mee te doen en zullen ook de leerlingen
die nog niet zo goed kunnen tellen de telrij kunnen oefenen. Door tijdens het tellen aan te
wijzen oefen je synchroon tellen.
De activiteit:
Oeblie gaat een smoothie maken. Ze heeft een recept, een blender en verschillende
soorten groente en fruit. Samen met Oeblie maken de kinderen de smoothie.
•
•
•

Bekijk samen het recept: wat hebben we nodig?
Hoeveel bieten? Hoeveel aardbeien? Hoeveel appelsap?
Wat doe je als eerste in de blender? Wat is als tweede? En als laatste?

Door de leerlingen zelf de groente en het fruit in de blender te laten doen wordt het nog
betekenisvoller.
Extra uitdaging:
• Maak een foutje en kijk of de kinderen het doorhebben.
•	Laat de leerlingen een cijferkaart toevoegen
(Hoeveel aardbeien heb je nodig? Pak het cijfer dat hierbij hoort).
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1D OEBLIE SORTEERT

Wat gaan we doen?
•	Leerlingen sorteren groente en fruit in verschillende categorieën
en leggen er een cijferkaart bij.
Benodigdheden:
• Verschillende soorten groente en fruit (nep of echt).
• Oeblie-cijferkaarten (1 t/m 20).
• Vier (of meer) verschillende bakjes of manden.
• Oeblie-sorteerkaarten.
• Groente/fruit.
• Smaken (zoet/zuur).
• Kleuren.
Tijdsindicatie:
15 minuten.
Lesdoelen:
•	Leerlingen leren hoeveelheden organiseren door te structureren
en te groeperen (classificeren).
• Leerlingen leren tellen.
• Leerlingen leren cijfers herkennen en lezen.
Handig om te weten:
Classificeren heeft veel te maken met ordenen. Classificerend denken is een belangrijke
voorwaarde voor het ontstaan van getalbegrip. Dit is in moeilijkheidsgraad op te bouwen.
Begin gemakkelijk en maak het steeds complexer.
De activiteit:
Leerlingen sorteren groente en fruit.
• Sorteervragen:
• Leg groente en fruit van klein naar groot.
• Is het groente of is het fruit?
• Hoe smaakt het? (zuur/zoet).
• Welke kleur heeft het? (groen/geel/rood/oranje…).
• Tellen: Hoeveel liggen er in het bakje?
• Cijfer kiezen: leg het juiste cijfer erbij.
Extra uitdaging:
• Laat de leerlingen die al verder zijn in hun getalbegrip de cijfers pakken.
•	Deze activiteit kunnen leerlingen ook zelfstandig doen.
Ze kunnen de kringactiviteit naspelen.
202111_OEBLIE_100x100_sorteerkaarten_WKT.pdf
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1E ZINGEN MET OEBLIE

Wat gaan we doen?
We zingen een lied met Oeblie.
Benodigdheden:
• Oeblie-lied.
• Oeblie-handpop.
Tijdsindicatie:
15 minuten.
Lesdoelen:
• Leerlingen leren actief luisteren naar muziek.
• Leerlingen zingen in groepsverband.
• Leerlingen leren tegelijk beginnen en eindigen met een lied.
• Leerlingen voeren een kort muziekstukje uit.
De activiteit:
• De leerkracht leert samen met Oeblie de kinderen het liedje.
Extra uitdaging:
• Leerlingen zingen het lied zonder hulp van de leerkracht.
• Leerlingen bewegen mee met het lied.
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1F HOE EN WAAR GROEIT HET?

Wat gaan we doen?
Door middel van een kringactiviteit bespreekt de leerkracht met de leerlingen hoe elk
soort groente of fruit groeit (in de grond, aan de boom, aan een plantje, aan een struik).
Benodigdheden:
• Verschillende soorten groente en fruit.
• Groente- en fruitkaarten van Oeblie.
Tijdsindicatie:
15 minuten.
Lesdoelen:
•	Leerlingen beseffen dat planten hun leefomgeving, water,
voedsel en een plek nodig hebben om te leven.
•	Leerlingen nemen waar en verkennen groei, ontwikkeling (bloei)
en voortplanting van planten.
•	Leerlingen realiseren zich dat planten, voedsel kunnen zijn voor de mens.
•	Leerlingen realiseren zich dat vruchten en groenten onderdeel
zijn van een plant, boom of struik.
De activiteit:
•	De leerkracht maakt vier hoeken. Een hoek staat voor
boom, grond, struik of plant.
•	De leerlingen pakken een stuk fruit of groente en leggen
het in de goede hoek. Bij de boom, de grond, de struik of de plant.
Extra uitdaging:
Laat de leerlingen de activiteit nog een keer doen, maar dan
zonder hulp van de leerkracht.
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1G MAG IK BIJ JOU ETEN?

Wat gaan we doen?
• De leerkracht leest het Oeblie-boekjeboekje ‘De Oma van Yuki’ voor.
Dit is een digitaal boekje. De vrienden van Oeblie hebben
allemaal andere gewoontes rondom groente en fruit.
• Leerlingen voeren met leerkracht een gesprek: wat ben jij gewend te eten?
• De leerlingen krijgen na afloop van deze activiteit de receptenkaart
van Lou mee naar huis.
Benodigdheden:
• Oeblie-boekje: De Oma van Yuki. (digitaal)
Tijdsindicatie:
5 minuten.
Lesdoelen:
• Leerlingen maken kennis met gebruiken en leefgewoonten vanuit
verschillende culturele achtergronden.
• Leerlingen ervaren overeenkomsten en verschillen in eetgewoonten.
• Leerlingen bespreken verschillende vormen van samenleven.
Handig om te weten:
Een veilige omgeving is belangrijk bij deze activiteit. Het gaat om respectvol met elkaar
om te gaan, ondanks de onderlinge verschillen. De leerkracht kan van tevoren afspraken
maken en het belang benadrukken van anders mogen en kunnen zijn.
De activiteit:
• Lees het boekje ‘De Oma van Yuki” voor.
• Gebruik de Oeblie-pop om per personage vragen te stellen.
• Wat herken jij?
• Wat vind je gek?
Extra uitdaging:
Laat de kinderen kiezen bij wie ze graag een keer zouden willen eten.
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2. ZELFSTANDIG

Taal
2A: Rijmen met Oeblie

X

2B: Stempelen met Oeblie

X

2C: Oeblie-memory

X

2D: Oeblie-bingo

X

2E: Groente en fruit tellen

Rekenen

Maken, kijken Jij en de wereld
en bewegen

X

2F: Verven met Oeblie

X

2G: Knutselen met Oeblie

X

2H: Oeblie-voeldoos

X
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2A RIJMEN MET OEBLIE

Wat gaan we doen?
• Leerlingen doen samen het rijmspel.
Benodigdheden:
• Oeblie-rijmspel.
Tijdsindicatie:
15 minuten.
Lesdoelen:
• Leerlingen herkennen en gebruiken rijmwoorden.
Handig om te weten:
Rijmen is een belangrijk onderdeel van beginnende geletterdheid, maar is
erg abstract voor kleuters. Hoe weet je nu of iets rijmt? Het is daarom belangrijk
om het visueel te maken.
In het rijmspel zijn daarom voor niveau 1 de letters die rijmen (de laatste letters van het
woord) van een andere kleur. Op deze manier kunnen kleuters die moeite hebben met
rijmen de domino maken door te luisteren én te kijken.
De activiteit:
De leerlingen doen in tweetallen het rijmspel. Leg de twee (of drie) kaartjes bij elkaar die
rijmen. De kinderen kunnen zelf controleren of het klopt door de kaartjes om te draaien.
Zie je hetzelfde teken achterop de twee kaartjes staan? Dan heb je goed gerijmd!
pompoen

meloen

citroen

zes

fles

bes

framboos

roos

boos

peer

veer

beer

ananas

tas

gras

aardbei

bij

prei

spruit

fruit

fluit

radijs

ijs

grijs

mandarijn

gordijn

dolfijn

biet

piet

friet

Extra uitdaging:
•	De moeilijkheid zit in de zelfstandigheid. Voor groep 1-kinderen kan dit een lastige
activiteit zijn. Daag groep 2-kinderen uit door deze activiteit samen met een groep
1-kind te doen en hem/haar te begeleiden.
• Om beweging te stimuleren kunnen de leerlingen deze activiteit ook op de grond doen.
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2B STEMPELEN MET OEBLIE

Wat gaan we doen?
• Leerlingen stempelen letters of woorden in het thema groente en fruit.
Benodigdheden:
• Oeblie-stempelkaarten (niveau 1 en niveau 2). (digitaal)
Tijdsindicatie:
15 minuten.
Lesdoelen:
•	Leerlingen breiden receptieve en productieve woordenschat
uit op het gebied van groente en fruit.
• Leerlingen spelen met lettertekens.
• Leerlingen leren letters herkennen en stempelen.
De activiteit:
• De leerlingen maken het stempelwerkblad (niveau 1 of 2).
Extra uitdaging:
Niveau 2: Kunnen de leerlingen het woord ook schrijven?
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2C OEBLIE-MEMORY

Wat gaan we doen?
• De leerlingen spelen Oeblie-memory.
Benodigdheden:
• Oeblie-memoryspel.
Tijdsindicatie:
15 minuten.
Lesdoelen:
•	Leerlingen breiden receptieve en productieve woordenschat
uit op het gebied van groente en fruit.
•	Leerlingen oefenen het visueel geheugen en ontwikkelen een strategie.
Handig om te weten:
Memory is een gestructureerd spelletje. Gestructureerd spel helpt kleuters bij zelfregulatie
en dat is een cruciale ontwikkelingsvaardigheid. Wachten op je beurt, omgaan met
teleurstellingen en spelregels onthouden is iets wat kleuters tijdens het spelen van
memory kunnen oefenen.
De activiteit:
De spelregels van memory zijn vrij simpel: zoek twee dezelfde plaatjes. Om ervoor te
zorgen dat leerlingen de woordenschat ontwikkelen is het goed om de plaatjes ook
hardop uit te spreken. Er is eenvoudig in niveau te variëren door meer of minder plaatjes
te gebruiken.
*Deze activiteit is ook te doen als kring-activiteit in de vorm van ‘levend memory’. Geef
leerlingen allemaal een kaartje en laat ze door elkaar lopen. Als ze iemand tegenkomen
geven ze degene een hand of een ‘high five’ en laten elkaar het kaartje zien. Hebben ze
allebei hetzelfde kaartje, dan blijven ze hand in hand stil staan. De activiteit eindigt als alle
duo’s elkaar gevonden hebben.
Extra uitdaging:
• Speel het spel met alle Oeblie-memorykaartjes.
• Om beweging te stimuleren kunnen de leerlingen deze activiteit ook op de grond doen.
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2D OEBLIE-BINGO

Wat gaan we doen?
De leerlingen spelen de Oeblie-bingo.
Benodigdheden:
Oeblie-bingo
• Een doos met 30 bingokaarten en spelleiderkaarten.
• 300 fiches in een zakje, 10 fiches per kind.
Tijdsindicatie:
15 minuten.
Lesdoelen:
• Leerlingen breiden hun woordenschat uit.
• Leerlingen leren vloeiend en verstaanbaar praten.
• Leerlingen leren luisteren naar instructies en deze uitvoeren.
Handig om te weten:
Er is in dit spel een spelleider nodig: een leerling die de kaartjes pakt en hardop benoemt.
Het is handig om dit een leerling te laten zijn bij wie de taalontwikkeling al goed
ontwikkeld is.
De activiteit:
•	Speel de bingo één keer klassikaal of help de leerlingen met het begin
door kort alle groente- en fruitsoorten te benoemen.
• De spelleider pakt om en om een bingokaart en benoemt deze hardop.
• Leerlingen leggen Oeblie-fiches.
• Als leerlingen de kaart vol hebben, hebben ze bingo.
Extra uitdaging:
Je kunt het spel iets moeilijker maken door leerlingen 2 bingokaarten te geven.
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2E TELLEN MET OEBLIE

Wat gaan we doen?
• Leerlingen maken werkblad waarop ze groente en fruit tellen.
Benodigdheden:
• Oeblie-werkblad ‘tellen met Oeblie’ (digitaal).
• +Werkblad ‘tellen en rekenen met Oeblie’ (digitaal).
Tijdsindicatie:
15 minuten.
Lesdoelen:
• Leerlingen leren hoeveelheden tellen.
• Leerlingen leren getallen herkennen en lezen.
Handig om te weten:
Getalbegrip en leren tellen verloopt bij kleuters niet volgens een vaste leerlijn.
Die lijn is erg afhankelijk van de situatie. Het is goed voor de ontwikkeling als leerlingen
in zoveel mogelijk betekenisvolle situaties met tellen en getallen in aanraking komen.
De activiteit:
Leerlingen krijgen een korte instructie.
• Tel het aantal.
• Kleur het aantal rondjes.
• Zoek het goede cijfer erbij.
Extra uitdaging:
Er is een +werkblad, waarin getallen boven de 10 worden geoefend
en eenvoudige sommetjes worden gemaakt.
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2F VERVEN MET OEBLIE

Wat gaan we doen?
•	Leerlingen snijden fruit of groente doormidden en gaan
stempelen met groente of fruit.
Benodigdheden:
• Stukken harde groente of fruit waarmee gestempeld kan worden.
• Verf.
• Groot vel wit papier.
Tijdsindicatie:
15 minuten.
Lesdoelen:
•	Leerlingen gebruiken een betekenisvol onderwerp als inspiratiebron
voor een eigen beeldend werkstuk.
• Leerlingen geven eigen ideeën en experimenten vorm in beeldend werkstuk.
De activiteit:
• Leerlingen krijgen een echt stuk fruit of groente.
• Leerlingen snijden fruit of groente doormidden.
• Leerlingen dopen stuk fruit of groente in de verf.
• Leerlingen verven het stuk fruit of groente en gaan hier mee stempelen.
Extra uitdaging:
Daag de kinderen uit verschillende stukken fruit/groente en verschillende
kleuren te gebruiken.
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2G KNUTSELEN MET OEBLIE

Wat gaan we doen?
•	Leerlingen maken zelf Oeblie-groente of Oeblie-fruit door echt fruit
of groente een gezichtje en haren te geven.
Benodigdheden:
• Stukken fruit of groente.
• Papier/ ander materiaal om haren en een mond mee te maken.
• Schaar .
• Lijm.
• Plakoogjes.
• Oeblie-groente- en fruitkaarten.
Tijdsindicatie:
15 minuten.
Lesdoelen:
• Leerlingen geven eigen ideeën en experimenten vorm in een beeldend werkstuk.
De activiteit:
• Laat de Oeblie-groente- en fruitkaarten zien ter inspiratie.
•	Met papier en/of ander materiaal, schaar en lijm maken de kinderen
een eigen Oeblie-fruit of Oeblie-groente.
Extra uitdaging:
Laat de kinderen zelf een naam bedenken voor hun eigen unieke groente en fruit.
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2H OEBLIE-VOELDOOS

Wat gaan we doen?
• De leerlingen onderzoeken en ervaren hoe groente en fruit voelt.
Benodigdheden:
• Echte groente of echt fruit.
•	Voeldoos*.
Tijdsindicatie:
15 minuten.
Lesdoelen:
• Leerlingen leren groente en fruit herkennen.
• Leerlingen leren groente en fruit voelen.
De activiteit:
• Leerlingen doen deze activiteit in tweetallen.
• De ene leerling legt de verschillende groenten en fruit neer.
• De ander moet voelen/raden welk groente/fruit het is.
• De leerlingen wisselen halverwege.
Extra uitdaging:
Daag leerlingen uit door niet alleen de naam te noemen, maar een extra
beschrijving te geven. Als hulp kunnen de leerlingen de memory-kaartjes
of de groente – en fruitkaarten gebruiken.
• Is het groente of fruit?
• Welke kleur heeft het?
• Waar groeit het?
• Hoe smaakt het?

* Dit is eenvoudig zelf te maken. Zoek een grote kartonnen doos, knip hierin twee gaten
die groot genoeg zijn om de armen van de kinderen doorheen te steken.
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3. SPEL

Taal
3A: De moestuin van Oeblie

X

3B: Het winkeltje van Oeblie

X

Rekenen

3C: Wegen met Oeblie

X

3D: Kopen en betalen

X

Maken, kijken Jij en de wereld
en bewegen

3E: De Oeblie-dans

X

3F: Muziek maken met Oeblie

X

3G: Al geproefd?

X
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3A DE MOESTUIN VAN OEBLIE

Wat gaan we doen?
• Leerlingen luisteren naar het Oeblie-boekje: Oeblie en Bob in de moestuin.
• Leerlingen spelen het verhaal van Oeblie en Bob in de moestuin na.
Benodigdheden:
• Oeblie-boekje: In de moestuin (digitaal).
• Oeblie-groente en Oeblie-fruit.
• Oeblie-memory. De kaarten kunnen gebruikt worden als rollenspelkaarten.
•	De leerkracht kan zelf materialen toevoegen, zoals een schep, een hark,
een mand en tuinhandschoenen.
Tijdsindicatie:
15 minuten of langer.
Lesdoelen:
• Leerlingen ontwikkelingen hun mondelinge taalvaardigheid.
• Leerlingen breiden hun woordenschat uit.
Handig om te weten:
Bij spel is het van belang om kleuters vrijheid te geven, zodat leerlingen de tijd krijgen
om zelf dingen uit te vinden en hun fantasie de vrije loop te laten. Soms komt spel bij
kleuters niet vanzelf. Als leerkracht is het dan belangrijk om de kleuters op weg te helpen,
maar er daarna ook weer uit te stappen en niet actief betrokken te blijven. Het doel van de
interventie is namelijk dat de kinderen zelf meer de regie pakken over het spel.
De activiteit:
Leerlingen spelen een vrij spel. Ter inspiratie gebruiken ze de materialen.
Extra uitdaging:
Daag leerlingen extra uit door ze een andere rol te geven of een specifieke
activiteit na te laten spelen.
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3B HET WINKELTJE VAN OEBLIE

Wat gaan we doen?
• Leerlingen spelen vrij in een hoek die omgebouwd is tot groente- en fruitwinkel.
Benodigdheden:
• Oeblie-memory. De kaarten kunnen gebruikt worden als rollenspelkaarten.
• Oeblie-weegschaal.
•	De leerkracht kan zelf materialen toevoegen, zoals een kassa,
een portemonnee met geld, kraampje en een boodschappentas.
Tijdsindicatie:
15 minuten.
Lesdoelen:
• Leerlingen breiden hun woordenschat uit.
• Leerlingen ontwikkelingen hun mondelinge taalvaardigheid spelenderwijs.
Handig om te weten:
•	Bij deze activiteit kan je eindeloos variëren. De winkel kan tijdens de
hele themaperiode blijven staan.
•	Bij spel is het van belang om kleuters vrijheid te geven, zodat kinderen tijd
krijgen om zelf dingen uit te vinden en hun fantasie de vrije loop te laten.
Soms komt spel bij kleuters niet vanzelf. Als leerkracht is het dan belangrijk
om de kleuters op weg te helpen, maar er daarna ook weer uit te stappen en
niet actief betrokken te blijven. Het doel van de interventie is namelijk dat de
kinderen zelf meer de regie pakken over het spel.
De activiteit:
Leerlingen spelen een vrij spel.
Ter inspiratie gebruiken ze de beschikbare materialen.
Extra uitdaging:
Daag leerlingen extra uit door ze een andere rol toe te bedelen
of een specifieke activiteit na te laten spelen.
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3C WEGEN MET OEBLIE

Wat gaan we doen?
• Leerlingen spelen vrij in een hoek die omgebouwd is tot groente- en fruitwinkel.
• Leerlingen spelen met de weegschaal.
Benodigdheden:
• Oeblie-memory. De kaarten kunnen gebruikt worden als rollenspelkaarten.
• Oeblie-groente en Oeblie-fruit.
• Oeblie-weegschaal.
•	De leerkracht kan zelf materialen toevoegen, zoals een kassa,
een portemonnee met geld, kraampje en een boodschappentas.
Tijdsindicatie:
15 minuten.
Lesdoelen:
• Leerlingen ontdekken en ervaren wat het begrip ‘wegen’ inhoudt.
• Leerlingen leren omgaan met begrippen rondom gewicht.
• Leerlingen leren cijfers herkennen en lezen.
De activiteit:
Leerlingen spelen een vrij spel én krijgen een korte instructie:
• Ga wat kopen in de winkel.
• Laat het wegen.
Extra uitdaging:
Motiveer leerlingen om getallen te gebruiken.
Bijvoorbeeld: “Mag ik 2 kilo bananen?”
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3D KOPEN EN BETALEN

Wat gaan we doen?
• Leerlingen spelen vrij in een hoek die omgebouwd is tot groente- en fruitwinkel.
• Leerlingen leren kopen en betalen.
Benodigdheden:
• Oeblie-memory. De kaarten kunnen gebruikt worden als rollenspelkaarten.
• Oeblie-groente en Oeblie-fruit.
• Oeblie-weegschaal.
•	De leerkracht kan zelf materialen toevoegen, zoals een kassa,
een portemonnee met geld, kraampje en een boodschappentas.
Tijdsindicatie:
15 minuten.
Lesdoelen:
• Leerlingen leren dat er munten en geldbiljetten zijn met verschillende waarden.
• Leerlingen leren omgaan met begrippen rondom geld.
• Leerlingen verkennen de rol van geld bij het kopen van voedsel.
De activiteit:
Leerlingen spelen een vrij spel én krijgen een korte instructie:
• Ga wat kopen in de winkel.
• Speel het spel van verkopen en kopen.
• Betaal met geld.
Extra uitdaging:
Motiveer leerlingen de munten en geldbiljetten te tellen.
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3E DE OEBLIE-DANS

Wat gaan we doen?
• Leerlingen dansen op het Oeblie-lied.
Benodigdheden:
• Het Oeblie-lied (digitaal).
Tijdsindicatie:
15 minuten.
Lesdoelen:
• Leerlingen drukken zich uit in dans.
• Leerlingen doen eenvoudige dansbewegingen na.
De activiteit:
• Luister naar het Oeblie-lied.
•	Leerlingen en leerkracht bedenken samen een Oeblie-dans.
De leerlingen gaan in een grote kring staan. De leerkracht begeleidt
de dans en geeft steeds een andere leerling de opdracht een
beweging te bedenken. De andere leerlingen doen deze beweging na.
Extra uitdaging:
Stimuleer de kinderen om nieuwe bewegingen te bedenken.
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3F MUZIEK MAKEN MET OEBLIE

Wat gaan we doen?
• Leerlingen maken muziek op het Oeblie-lied.
Benodigdheden:
• Oeblie-lied (digitaal).
• Muziekinstrumenten/ ritme-instrumenten.
• Oeblie-klapkaarten (digitaal).
Tijdindicatie:
15 minuten.
Lesdoelen:
• Leerlingen luisteren naar elkaar bij het samen musiceren.
• Leerlingen maken muziek met een muziekinstrument.
• Leerlingen leren eenvoudige grafische notatie verklanken.
De activiteit:
• Zing het Oeblie-lied.
• Laat leerlingen meeklappen.
• Laat leerlingen met de muziekinstrumenten meespelen.
• Oefen met de klapkaarten.
Extra uitdaging:
Laat leerlingen meespelen zonder hulp van de leerkracht.
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3G AL GEPROEFD?

Wat gaan we doen?
• Renspelletje op het plein (of in de gymzaal).
•	De ene kant is als je iets al een keer geproefd hebt,
de andere kant als je iets nog nooit geproefd hebt.
Benodigdheden:
•	Een ruimte waarin de leerlingen heen en weer kunnen rennen.
Tijdsindicatie:
15 minuten.
Lesdoelen:
•	Ervaren van overeenkomsten en verschillen in opvattingen en gewoonten van mensen.
De activiteit:
• Dit renspelletje is een overloopspel (vergelijkbaar met ‘Schipper mag ik overvaren’).
• Degene in het midden noemt een stuk groente of fruit.
• De ene kant is ‘al geproefd’, de andere kant is ‘nog nooit geproefd’.
• Leerlingen rennen naar de kant die bij hen past.
• Degene die in het midden staat probeert te tikken.
Extra uitdaging:
Stimuleer de kinderen om de minder bekende groenten en fruit te noemen.
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WEEKPLANNING

WEEK 1

WEEK 2

WEEK 3

Kring:
- Kennismaken met Oeblie

Kring:
- Oeblie praatplaat

Kring:
- Oeblie telt en rekent
- Zingen met Oeblie

Spel:
- De moestuin van Oeblie

Spel:
- Al geproefd

Zelfstandig:
- Rijmen met Oeblie
- Oeblie-memory
- Verven met Oeblie

Zelfstandig
- Rijmen met Oeblie
- Oeblie-memory
- Verven met Oeblie

WEEK 4

WEEK 5

WEEK 6

Kring:
- Oeblie sorteert
- Muziek maken met Oeblie

Kring:
- Hoe en waar groeit het?

Kring:
- Mag ik bij jou eten?

Spel:
- Wegen met Oeblie

Spel:
- Oeblie-dans
- Kopen en betalen

Spel:
- Winkeltje van Oeblie

Zelfstandig:
- Stempelen met Oeblie
- Tellen met Oeblie
- Knutselen met Oeblie

Zelfstandig:
- Oeblie-bingo
- Oeblie-voeldoos
- Oeblie-memory

Spel:
- Winkeltje van Oeblie
Zelfstandig:
- Stempelen met Oeblie
- Tellen met Oeblie
- Knutselen met Oeblie

Zelfstandig:
- Oeblie-bingo
- Oeblie-voeldoos
- Oeblie-memory
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