
DAG ZON!
W a t  w e e t  j e  a l  v a n  d e  z o n ?
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De leerlingen maken kennis met het thema en de voorkennis

wordt geactiveerd. 

De leerlingen worden geënthousiasmeerd voor het thema. 

De leerlingen leren dat de zon voor warmte zorgt en delen

hun eigen ervaringen. 

Tijdens deze les bespreekt de leerkracht met de leerlingen wat

zij al weten over de zon. Omdat het begrip "zonne-energie" te

moeilijk is om direct te behandelen, is het belangrijk om te

beginnen bij de basis en goed aan te sluiten op de

belevingswereld van de leerlingen. We beginnen dit thema dan

ook met het bespreken en het verkennen van het begrip "zon". 

Lesdoelen en toelichting
van de les

 M A T E R I A L E N

Verhaal: “Koning Lollie in de zon”
Afbeelding “Koning Lollie in de
zon” 

Thematafel: 
      - woordkaart "Zon"
      - Afbeelding Koning Lollie
      - Puzzel "Zon"
      - Kleurplaten
      - Memory spel "Zomer"
      - Boeken over de zon,
         bijvoorbeeld: 
         - "De kracht van nieuwe
            energie."
         - "Nuna" 
         - Verhalen van Koning Lollie
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Voorlezen verhaal Koning Lollie in

de zon

Kringgesprek over de zon en eigen

ervaringen

Bespreken wat er allemaal op de

thematafel kan.

DE OPDRACHTEN

 

Vervolg op de les

Lesbeschrijving
De leerkracht leest het verhaal van Koning Lollie
en toont de afbeelding op het digibord.
De leerkracht vraagt de leerlingen waarom
Koning Lollie het zo warm had en geeft aan dat
ze het de komende tijd over het thema “Zon”
gaan hebben.
De leerkracht begeleidt het kringgesprek met
ondersteunende vragen als:

De leerlingen luisteren naar het verhaal van
Koning Lollie en bekijken de afbeelding op het
digibord.
De leerlingen leren dat de zon voor warmte zorgt
en schaduwen kan creëren.
De leerlingen bespreken hun eigen ervaringen
m.b.t. de zon.
De leerlingen doen actief mee tijdens het
kringgesprek en luisteren naar elkaar.

Wat doet de leerkracht? 

      - Wat weten de leerlingen over de zon? 
      - Wat zijn hun eigen ervaringen? 
      - Wanneer is de zon er?
      - Kun je de zon altijd zien? 
      - Wat voel je als de zon schijnt? 
      - De leerkracht bespreekt met de leerlingen waar
         ze de thematafel mee kunnen vullen.

 
Wat doen de leerlingen? 

 

Maak met de leerlingen een wandeling in
de natuur/ rondom de school en laat
begrippen als
“licht”/”donker”/”warm”/”koud”/”schaduw”
aan bod komen. Kunnen de leerlingen
schaduwen maken net als Koning Lollie?
(lang, kort, dik, dun)
De leerlingen leren nu door te ervaren en
te onderzoeken. 
 Schijnt de zon overal? Zijn er ook donkere
plekken? Voelt het hier net zo warm als in
de zon? Zien ze hun eigen schaduw?
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Om het thema “Zonne-energie” goed te kunnen introduceren

aan groep 1/ 2, is het nodig om eerst terug gaan naar de basis.

Het wereldbeeld van kleuters is opgebouwd vanuit ervaringen

die voor hen relevant zijn en het is daarom belangrijk dat het

thema aansluit op dat wat zij al kennen. We beginnen daarom

met het verkennen van het begrip “Zon”. 

De zon geeft warmte en licht, maar zorgt ook voor schaduw.

Schaduw is niets anders dan de afwezigheid van licht. Zodra

een lichtbundel tegengehouden/geblokkeerd wordt, ontstaat

er schaduw. 

Door de leerlingen over eigen ervaringen te laten vertellen,

ontstaat een goed beeld van de beginsituatie en worden de

leerlingen direct actief betrokken bij het thema. Dit biedt

direct de mogelijkheid om de invulling van de thematafel te

bespreken. 

Literatuur voor de
leerkracht


