Weektaak 5 voor jonge kinderen met Downsyndroom
De meivakantie is in volle gang. Nog 1 week thuis en dan gaan de kinderen
langzaam hun schoolritme weer oppakken.
Dit is daarom ook de laatste weektaak. Ik hoop dat ik jullie met de weektaken geïnspireerd heb om
thuis, op een speelse manier, toch leerzaam bezig te zijn.
Bewaar de weektaken zodat je hier tijdens weekenden of vakanties ideeën uit kunt halen.
Alle weektaken staan ook op mijn website www.down2school.nl
Hou mijn website en facebookpagina in de gaten om op de hoogte te blijven van nieuws vanuit
down2school.
Vergeet niet om de aangeleerde gebaren regelmatig te herhalen. Gebruik hiervoor het lijstje
onderaan deze weektaak. Geef deze ook aan de leerkracht en onderwijsassistent zodra de school
weer begint zodat ze deze gebaren ook op school kunnen gaan gebruiken.

Maandag
Ontwikkelingsgebied Wat ga je
doen ?

Hoe kan je dit doen?

Communicatie

Een nieuw gebaar
leren
Het gebaar voor
ijsje

Kijk naar het filmpje over het gebaar van de dag
https://youtu.be/FRQLR5xEBS0

Fijne motoriek

Een ijsje
knutselen

Gebruik hiervoor de kleurplaat onderaan deze weektaak.
Print deze een aantal keer uit. Kleur nu alle onderdelen en
laat daarna je creativiteit de vrije loop. Welke ijsjes kun je
allemaal maken?

Met de losse onderdelen kun je ook allerlei activiteiten
doen. De bolletjes tellen, oefenen met begrippen (hooglaag) en de kleuren herhalen.
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Klaar?

Dinsdag
Ontwikkelingsgebied Wat ga je
doen ?

Hoe kan je dit doen?

Woordenschat

Filmpje kijken

Kijk naar het filmpje over de ijscoman
https://youtu.be/ntHdOFI1v8c

Fijne motoriek
Fruit snijden/schillen

Zelf ijsjes maken

Klaar?

Hierna ga je zelf ijsjes maken.
Ingrediënten
 2-3 kiwi’s
 ½ banaan
 200 gram (bevroren) frambozen
 ½ banaan
 evt. scheutje ahornsiroop of honing
- Schil de kiwi en pel de banaan. Meng de ingrediënten
voor de kiwi laag in een blender of keukenmachine en
schep in de vormpjes. Zet ongeveer een uur in de vriezer.
- Meng vervolgens ook de ingrediënten voor de frambozen
laag. Proef of je het zoet genoeg vindt (frambozen kunnen
een ietwat zurige nasmaak hebben) en anders voeg je nog
een beetje ahornsiroop of honing toe. Schep dit tot
helemaal bovenin in de vormpjes en duw de houdertjes
erin. Zet nu minimaal 2-3 uur in de vriezer.
- Om de ijsjes er makkelijk uit te halen, maak je de zijkanten
een beetje warm met warm water (heel kort). Houd dan je
handen er een beetje omheen en duw ze omhoog. Smullen
maar!

Woensdag
Ontwikkelingsgebied Wat ga je
doen ?

Hoe kan je dit doen?

Fijne motoriek

Een regenboog
verven

Verf samen een regenboog. Gebruik hiervoor verschillende
kleuren verf en een groot papier. Beweeg de kwast met
grote bewegingen over het papier. Benoem bij elke nieuwe
boog de kleur en maak het gebaar bij de kleuren.

Grove Motoriek

Een waterspel
doen.

Dit is een spelletje voor mooi weer en je speelt het buiten.
Hoe vaak kunnen jullie het water aan elkaar overgeven
voordat het bekertje leeg is?
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Klaar?

Donderdag
Ontwikkelingsgebied Wat ga je
doen ?

Hoe kan je dit doen?

Communicatie

Bekijk het filmpje voor het gebaar van de dag
https://youtu.be/MdmuwEpOfrc

Fijne motoriek

Een nieuw gebaar
leren
Het gebaar voor
water
Met water verven

Klaar?

Als het mooi weer is kun je buiten prachtige tekeningen
met water maken. Gebruik hierbij een bakje water en een
kwast.

Vrijdag
Ontwikkelingsgebied Wat ga je
doen ?

Hoe kan je dit doen?

Woordenschat

Filmpje kijken

Bekijk het filmpje over het zandkasteel
https://youtu.be/2enSCPVwOiw

Fijne motoriek

Zelf kinetisch
zand maken

Om het kinetisch zand te maken doorloop je de volgende
stappen:
- Mix het speelzand en de halve theelepel Maizena in een
bak. Zorg dat de twee bestanddelen goed gemengd zijn en
dat je het witte van de Maizena niet meer ziet. - In een
aparte bak of kom mix je het afwasmiddel met een beetje
water tot het water gaat schuimen. Zorg ervoor dat je
genoeg bubbels hebt gemaakt!
- Vervolgens kun je het afwasmiddel langzaam en beetje
voor beetje gaan toevoegen aan de bak met zand en
Maizena. Doe dit lepeltje voor lepeltje. Lijkt je substantie
nog niet genoeg op kinetisch zand? Voeg dan beetje bij
beetje meer water toe. Je weet waarschijnlijk zelf hoe het
zand aanvoelt, voeg water toe tot je dezelfde substantie
hebt bereikt.
Met kinetisch zand kun je urenlang spelen. Niet alleen blijft
het voor kinderen onbegrijpelijk hoe het zand bij elkaar
blijft. Tevens training kinderen direct hun fijne motoriek
door met het zand te spelen. Met kinetisch zand maak je de
mooiste sculpturen. Gebruik je bakvormpjes, kleivormen en
alles in huis waar jij mooie figuren mee kunt maken.
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Klaar?

Geleerde gebaren (lijstje voor mee naar school)
Gebaar
Verven

Link
https://youtu.be/Vy1STpPuBng

Rups

https://youtu.be/fmWPynupwZI

Vogel
Zon

https://youtu.be/0SmwLeX4kD4
https://youtu.be/r3qULG152bM

ijsje
Water
Kleuren

https://youtu.be/FRQLR5xEBS0
https://youtu.be/MdmuwEpOfrc
https://youtu.be/xWvD1IJegTc

Liedje
met
gebaren
Gebaren
boek

https://youtu.be/E68KhnUVmks?list=PLIqz
WCDZfiBQtEWAEMbR7iubiRvHBd-w4
De plaatjes van de gebaren haal je uit het
boek "Mijn eerste 1500 gebaren"
Te bestellen via:
https://www.gebarencentrum.nl/winkel/
Echt een aanrader om op school te
hebben!!

Gebaren
via Lotte
en Max

Leert het kindje de gebaren via Lotte en
Max dan zijn er bruikbare producten voor
op school zoals een poster, Dvd’s,
woordkaartjes en boekjes.
Ook erg leuk voor de andere kinderen uit
de klas.
www.gebarenwebwinkel.nl
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Extra info

Alle kleuren in een filmpje.
De 2 kleuren die wij geoefend
hebben zijn:
1.
2.
Ik zag 2 beren broodjes smeren
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