Inhoudstafel Kinderrechten Algemeen
Voorblad
Handleiding Kleuterkoffer
Webschema ‘Kinderrechten algemeen’
Brochures:
Kinderrechten in de bassisschool
Verdrag van de rechten van het kind (officiële tekst)
Verdrag van de rechten van het kind (voor kinderen)
Folders:
Kinderrechtswinkel
Kleuterkoffer
Speel je recht koffer
Vormingsaanbod
Boeken:
Dag school!, Dag huis!, Dag bed!
Krekelboek
Methodieken:
Kleurplaten over kinderrechten

+ 19 kleurplaten

De ideeënbus
Kinderrechtenmuur
Kinderrechtentekening:

+ affiche IVRK (kleuters)
16 kindderrechten tekeningen

Kringgesprek:

+ afbeelding van 8 hartjes en 8
breuklijnen

Kinderrechtenhanger:

+ affiche Kinderrechtswinkel vzw
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Kinderrechtenvlag:

+ affiche Kinderrechtswinkel vzw

Kinderrechtenrad:
Algemene stellingen rond kinderrechten
kidsgids

Spelen:
Memory: rechten van het kind

2 x 13 stukken

Lotto:

rechten van het kind

60 kleine kaartjes, 20 grote kaarten

Puzzel:

rechten van het kind

48 stukjes

Website Kinderrechteneducatie:
Poster
Folder
Muismat

Overige:
Evaluatieformulier

Affiche IVRK (kleuters)
Affiche Kinderrechtswinkel vzw
Muismat Kinderrechtswinkel vzw

1x

Cd‐rom ‘de nieuwe wereld: uitnodiging’
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Inhoudstafel: Thema ‘Wonen’
Voorblad
Webschema thema ‘Wonen’
Boeken:
Dag school! Dag huis! Dag bed!

Zit in de algemene koffer

Bij mij thuis
Hé, bouw je mee?
Opgestaan is plaats vergaan
Methodieken:
Bouwmateriaal:

Helm, hamer en schroevendraaier
(3 kopstukken)

Huisje bouwen
Straatkinderen
Huisje verwissel
In de wigwam
Tekening naar eigen interpretatie
Dakpan versieren
Kleurplaten wonen
Een sleutelbos knutselen
Een droomwoning bouwen
Deurhanger maken
Raar
Een kasteel met een vlag
Thuis
In het bos daar staat een huisje
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Mannetje boer
Spellen:
Prikspel:

Priknaald, prikmatje en prenten
met woningen (8)

Mini‐poppenhuisje:

4 mannetjes, 1 hondje, 17 accessoires

Droomwoning Playmaïs

Overige
Bezoek aan een bouwwerf
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Inhoudstafel: Thema ‘Familie’
Voorblad
Webschema thema ‘Familie’
Boeken:
Ik wil ook een mama
Dit ben ik, dit zijn wij! Ik laat zien wie mijn familie en mijn vrienden zijn
Heks en tovenaar
Mijn familie, van de jongste tot de oudste
Kleine raaf wil een naam
Ik woon in twee huizen
Ik wil geen kus
Ik wil bloemetjesschoenen
Versje ‘oma en opa’
Versje ‘ze zeggen’

Methodieken:
Kinderverzorging:

Tasje met materiaal: babypoeder,
baby speeltje, zuigfles, flesje, 2
pampers, 1 fopspeen, 1 paar sokjes,
slabertje, muts en rompertje

Kringgesprek: Familiefoto’s
Stamboom maken
Tekening naar eigen interpretatie
Papa slaapt
Moeder hoe laat is het?
Fotohouder maken
Een gezinsmobile maken
Een geboorteverhaal vertellen
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Kleurplaten over ‘Familie’

+ 5 kleuplaten

Video en Cd‐rom:
Video ‘Stilo, het blauwe kuikentje’

+ boekje

Cd‐rom ‘de nieuwe wereld: uitnodiging’

algemene koffer

Cd‐rom ‘de nieuwe wereld: samen op de foto’

algemene koffer
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Inhoudstafel: Thema ‘Jij en ik’
Voorblad
Webschema thema ‘Jij en ik’
Boeken:
Dat mag je niet zeggen
Bengeltjes
Ik wil…
Mijn vriendjes, van oude vriendjes tot nieuwe vriendjes
Kinderen zoals ik, van noord tot zuid, van oost tot west
Stijn is anders
En ik, en ik, en ik, allemaal kinderen
De kleine soldaat

Methodieken:
Een paspoort maken
Normaal is anders:

+ werkboek en Cd‐rom

Jij bent uniek:
Gebarentaal
Een speciale bril knutselen
Kleurplaten ‐ Iedereen is gelijk/geen kinderen in de oorlog

+ 9 kleurplaten

Tekening naar eigen interpretatie
Keninsmakingsspel: ra ra ra wie ben ik?
Waarneming – jij&ik
Namen dansen
Namen die rijmen
Wat ik graag doe

+ tekening

Met een ander
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Wat maakt mij uniek
Zoek een vriendje
Ik ben lekker stout

Spellen:
Memory – idereen is gelijk/Kindsoldaten

+ 2 x 14 kaartjes

Video:
Meena en de mango

22-9-2011

Pagina 8

Inhoudstafel: Thema ‘Lichaam’
Voorblad
Webschema thema ‘Lichaam’
Boeken:
Musti, in het nieuw!
Dag school! Dag huis! Dag bed!

Algemene koffer

Floortje gaat naar de dokter
Nieuws uit de melktandstraat
En dun, en dik, en anders
Wat trek ik aan?
Funky girls aankleedpop
Knuffel heeft zorgen
EHBO: Kinderhandjes en verbandjes:

handleiding en werkboekje

Versje ‘koud’
Methodieken:
Poppenkast: ‘Zieke Juultje en de Nachtdraak:

+ handpop krokodil

Kijk, wat is er verdwenen?

+ doos materiaal: muggennet,
zwembandje, lippenbalsem,
regenkapje, oordopjes, spuitje,
vingerhoedje, reflecterende
sticker, zonnebril, en een
beschermingstuk voor in de sport.

Dokterspullen benoemen en natekenen:

+ draaischijf

Magische zandschilderijen
Wenskaarten maken
Lelijke trui
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Zelf kleren maken
Rollenspel met verkleedkleren:

Zak met verkleedkledij: brandweer,
soldaat, verpleegster, gevangene en
politie. (zit in de koffer ‘recht op
spel’)

De weerkalender met Frank en Floortje:

+ 1 affiche, 8 kaarten (met de
weersymbolen, 4 kaarten (met Frank
in verschillende kledij)

Prent bekleden met stof
Mensen zorgen voor mensen
Slippers maken
Wat is er veranderd?
Tekening naar eigen interpretatie
Kleurplaten verzorging

+ 12 kleurplaten

Spellen:
Bij de tandarts

+ spellendoos

Dokterstas

+ koffertje met materiaal

Cd‐rom:
Cd‐rom: Musti naar het ziekenhuis
Cd‐rom: De nieuwe wereld ‘wat hoort in het apotheekkastje’
Cd‐rom: De nieuwe wereld ‘het boek van Ruil de uil’

Overige:
Bezoek aan het ziekenhuis
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Inhoudstafel: Thema ‘School’
Voorblad
Webschema thema ‘School’
Boeken:
Dag school! Dag huis! Dag bed!

Algemene koffer

Julie gaat naar school
Ik haat school
Wie gaat er naar school

Methodieken:
Rollenspel met magnetische letters

+ bord, doosje met letters

Leuk of niet?
Een fijne school of niet?
Kaftpapier stempelen
Een droomschool bouwen
Een schooltas knutselen
Kringgesprek rond school
Tekening naar eigen interpretatie
Kleurplaten – recht op onderwijs

+ 13 kleurplaten

Versje ‘vandaag wil ik niet naar school’
Versje ‘school’

Video:
Meena telt haar kippen
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Inhoudstafel: Thema ‘Voeding’
Voorblad
Webschema thema ‘Voeding’
Boeken:
Kookboek voor kinderen
Aan tafel! Kinderen en hun eten uit de hele wereld
1 2 3 aan tafel
Dat lust ik niet

Methodieken:
Proeven en herkennen van voedingswaren
Voedselgeuren ruiken
Kringgesprek rond groeien
Kringgesprek over allergieën

+ kleurplaat

Fruit maken in papier‐maché
Koekjes bakken
Tekening naar eigen interpretatie
Placemat maken
Koksmuts maken
De melkkaart
Fruitkaart
Lied ‘wat zit er in mijn doosje?’
Kleurplaten ’recht op voeding’

+ 9 kleurplaten

Spellen:
Domino – ‘recht op voeding’

+ domino spelendoos

Oogsttijd
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Video en Cd‐rom:
Video ‘De avonturen van Druppeltje Drup
Cd‐rom ‘De nieuwe wereld: Van aardappelen tot... frieten’
Cd‐rom ‘De nieuwe wereld: Van aardappelen tot ...puree’

Overige:
Bezoek aan de supermarkt
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Inhoudstafel: Thema ‘Spel’
Voorblad
Webschema thema ‘Spel en speelgoed’
Boeken:
Buiten spelen
Knutselen voor de kleintjes: instrumenten
Versje ‘De speeltuin’

Methodieken:
Kringgesprek over favoriet speelgoed
Bewegingsspel – gymnastiek
Voeldoos met verschillend speelgoed
Tekening naar eigen interpretatie
Speelgoed maken
Spelletjes
Speelgoedstuk verstoppen in de klas
Kleurplaten over ‘recht op spel’

+ 12 kleurplaten

Spellen:
Domino – recht op spel

36 stukjes

Tekenraadsel met lei en krijt
Het ecospel

Cd‐rom:
Cd‐rom ‘de nieuwe wereld: De kinderspelen’
Cd‐rom ‘de nieuwe wereld: Speelgoed van vroeger en nu’
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Inhoudstafel: Thema ‘verkeer’
Voorblad
Webschema thema ‘Verkeer’
Boeken:
Kijk uit, Prik!
Versje ‘verkeer’

Methodieken:
Verkeersspelenset

+ map verkeersspelenset

Verkeersborden maken
Verkeersdrukte
Rood of groen signaal
In een klein stationnetje
Tekening naar eigen interpretatie
Een vervoersmiddel knutselen
Methodieken lied: ‘Eén en twee en drie en vier fietsen’
Kringgesprek rond verkeer
Het verkeer waarnemen
Een stratenplan in de zandtafel
Autohangers maken
Project ‘Zoveel mogelijk verschillende vervoersmiddelen gebruikenl’

Spellen:
Lotto – Bescherming en veiligheid

+ 4 grote kaarten en 24 kleine
kaartjes

overige:
Bezoek van een kwetsbare persoon in het verkeer
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