
 
 VoortVarend THEMA 6 Water 

 

  

1. Verwijzing naar lesinstructies, liedjes en informatieve films  

 

week 21  week 22 week 23 week 24 

les 21.2.1 

Instructie 
Schrijfwijze en uitspraak letters 

les 22.2.1 

Digitaal prentenboek 
De mooiste vis van de zee   

les 23.2.1 

Film 
Drijven en zinken (1) 

les 24.2.3 

Liedje 
Berend Botje 

Instructie 
Penhantering  papierligging 
zithouding 

les 21.2.3 

Instructie 

Penhantering  papierligging 
zithouding 

les 22.2.4 

Digitale kleurplaat  

Het mooiste visje van de zee   

Instructie 

Penhantering  papierligging 
zithouding 

les 23.2.2 

Site 

Meer proefjes doen 

les 24.2.4 

Instructie 

Bootje vouwen 

Instructieblad 

Bootje vouwen 

les 21.3.3 

Liedje 
Alle eendjes zwemmen in het 
water  

les 22.3  

Informatief 
Interactief voorlezen 

les 23.3.1 

Site 
Meer proefjes doen 

les 24.3.4 

Digitaal prentenboek 
De mooiste vis van de zee 

http://www.lovk.nl/media/1184/schrijfwijze-letters-en-cijfers.pdf
http://www.lovk.nl/media/1181/hoe-spreken-we-letters-uit.pdf
https://vimeo.com/295128391/498db9ab67
https://vimeo.com/295128710/f9d7334941
https://vimeo.com/295128848/b4460353a9
http://www.lovk.nl/media/1183/penhantering-en-zithouding.pdf
http://www.lovk.nl/media/1183/penhantering-en-zithouding.pdf
http://www.lovk.nl/media/1183/penhantering-en-zithouding.pdf
http://www.lovk.nl/media/1183/penhantering-en-zithouding.pdf
http://www.kids-n-fun.nl/Kleurplaat/Online/mooiste-vis-van-de-zee/2019/mooiste-vis-van-de-zee
http://www.lovk.nl/media/1183/penhantering-en-zithouding.pdf
http://www.lovk.nl/media/1183/penhantering-en-zithouding.pdf
http://www.proefjes.nl/trefwoord/drijven%20en%20zinken
https://vimeo.com/295128900/3ed82fcb85
https://www.lovk.nl/media/1709/bootje-vouwen-vv12-les-2424.jpg
https://vimeo.com/295128293/773d33c894
https://vimeo.com/295128293/773d33c894
https://vimeo.com/295128410/2e098072b3
http://www.proefjes.nl/trefwoord/drijven%20en%20zinken
https://vimeo.com/295128976/901f1abbe2


les 21.3.4 

Site 
Spelletjes met Droppie Water 

les 22.3.1 

Instructie 
uitspraak letters 

Instructie 
(Zelf de letter ‘v’ opzoeken) 

les 23.2.4 

Instructie 
De melodie van het lied  
NB. Het gaat niet om de tekst, 

die is anders. Het gaat om de 
melodie. Klik op de notenbalk 
als het lied is gevonden op de 
site.  

les 24.3.3 

Liedje 
Berend Botje 

les 21.4.2 

Site 

Spelletjes met Droppie Water 

les 22.3.3 

Liedje 

Visje, visje in het water 1  

Liedje 

Visje, visje in het water 2  

les 23.3.4 

Instructie 

Bootje maken 

les 24.4.4 

Film 

Drijven en zinken (2) 

Instructie 

Een plan maken  

Informatief 

Ontwikkeling menstekening 

les 21.5.1 

Film 
Glasorgelmuziek 

Film 
Een waterorgel maken 

les 22.3.4 

Film 
Vissen  

Instructie 
schrijfwijze letters 

les 23.4 

Film 
Eendjes voeren  

  

  les 22.4.1 

Site 

Klankgebaren  

les 23.4.1 

Site 
Spelletjes en weetjes over 
water 

  

  les 22.4.4     

http://www.droppiewater.nl/
http://www.lovk.nl/media/1181/hoe-spreken-we-letters-uit.pdf
https://vimeo.com/295128431/322c67ed13
http://www.liedjeskist.nl/liedjes_a-z/i-liedjes/ik_stond_laatst_voor_een_poppenkraam.htm
https://vimeo.com/295128946/2b5f821c51
http://www.droppiewater.nl/
https://vimeo.com/295128471/d1debbf60e
https://vimeo.com/295128748/acf8934f9b
https://vimeo.com/295128775/3ad0b9c6d1
https://vimeo.com/295129003/fd88c98237
https://www.lovk.nl/media/1283/een-plan-maken.pdf
http://www.lovk.nl/media/1182/ontwikkeling-menstekening.pdf
https://vimeo.com/295128346/dc07700ccf
https://vimeo.com/295128316/452aa67dd3
https://vimeo.com/295128506/449463a961
http://www.lovk.nl/media/1184/schrijfwijze-letters-en-cijfers.pdf
https://vimeo.com/295128818/f87c871075
https://www.youtube.com/watch?v=AOh7_5I_CKo&index=1&list=PLhe409MEZhec1h9kt8khgDRD1L3uGZEbK
http://www.kraanwater.nu/watweetjijvankraanwater/waterspellen/buiten-spelen-met-water/Pages/default.aspx
http://www.kraanwater.nu/watweetjijvankraanwater/waterspellen/buiten-spelen-met-water/Pages/default.aspx


Film 

Vissen kijken 

   les 22.5.2 

Liedje 
Schipper mag ik overvaren? 

    

  

2. Download hier de Woordenwijzer behorend bij thema 6  

 

https://vimeo.com/295128610/483f4feb8e
https://vimeo.com/295128668/496d8d45ad
http://www.lovk.nl/media/1190/thema-6-woordenwijzer-groep-1.pdf

