
 

Kerstmis placemat
Versier een placemat naar aanleiding van de praatplaat
We versieren een leuke kerstplacemat voor het kerstontbijt of de kerstlunch. De
gedekte tafel ziet er gezellig uit!

Duur : 15 minuten

Voorbereidingstijd : 5 minuten

Ontwikkeling : Cognitieve ontwikkeling: Kleuren en vormen
Creatieve ontwikkeling: Beeldende expressie
Motorische ontwikkeling: Fijne motoriek
Sociaal-emotionele ontwikkeling:
Zelfstandigheid
Taalontwikkeling: Mondelinge taalontwikkeling

Doelgroep : Dreumes (1 tot 2 jaar), Peuter (2 tot 4 jaar),
Kleuter (4 tot 6 jaar)

Soort activiteit : Creatief

Groepsgrootte : Individueel, Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10
kinderen, Groep meer dan 10 kinderen

Wat heb je nodig?
bijlage (geprint per kind)
kleurpotloden, krijtjes of stiften
optioneel: glitters en andere versieringen
optioneel: lamineerapparaat
optioneel: praatplaat

Ontwikkelingsgebieden stimuleren
Deze activiteit stimuleert de creatieve ontwikkeling. Het kind kleurt naar eigen inzicht de placemat in.
Hierbij gebruikt het kind verschillende kleuren potloden, krijtjes of stiften (fijne motoriek). Benoem samen
de verschillende kleuren en zoek naar de verschillende figuren om de cognitieve ontwikkeling te stimuleren.
Bespreek samen wat er op de placemat staat (mondelinge taalontwikkeling). Het kind probeert de placemat
zelfstandig in te kleuren.

Voorbereiding
In de bijlage staan twee soorten placemats. Je kunt kiezen tussen de versie 'Kerstmis op de groep' en/of 'Het
kerstverhaal'. Kies een placemat uit en print de juiste bijlage voor elk kind. Leg vervolgens de materialen
klaar. Deze placemat maak je ter voorbereiding op de kerstlunch of het kerstontbijt. Bekijk de placemat
goed. Er staan namelijk kleine details in, wat leuk is om met de kinderen te bespreken tijdens het kleuren.

 



 

Introduceer de activiteit
Introduceer de activiteit door met elkaar naar de praatplaat te kijken, die correspondeert met de gekozen
placemat. De kinderen mogen benoemen wat ze allemaal zien en gebruik ook de zoekplaatjes aan de zijkant
van de praatplaat. Vertel dat jullie een versierde tafel willen maken voor het kerstontbijt of de kerstlunch en
laat de placemat zien die de kinderen mogen gaan inkleuren.

Aan de slag!
Geef de potloden, krijtjes of stiften en eventueel andere versieringen. Laat het kind zelf de placemat
inkleuren en versieren. Bespreek tijdens het inkleuren welke kleuren de kinderen gebruiken en wat er op
de placemat te zien is. Is de placemat klaar? Laat het dan eventueel goed drogen en lamineer het
vervolgens. Zo kun je het gebruiken tijdens het eten, zonder dat het papier kapot gaat.

Tip
Vergeet niet de naam van het kind op de placemat te schrijven. Zo weet je precies van wie welke
placemat is tijdens jullie kerstontbijt of kerstlunch.
Geef de bijlage als kleurplaat mee naar huis. Ouders kunnen dan thuis ook over deze kleurplaat
praten met het kind.

 

https://doenkids.nl/product/kerstmis-praatplaten/
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