Hoekenboek ideeënmap

Thema
Supermarkt

Hoek
De supermarkt

Taal
Schrijven; Oriëntatie op
geschreven taal
- Ontwikkelen van kennis over de
functie van schrijven.
- Schrijven met eigen grafische
middelen (tekeningen, picto’s,
krabbels, symbolen).

Benodigdheden
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Rekenen
Meten; geld
- Omgaan met begrippen rond
geld.
- Verkennen van de rol van geld
bij kopen, verkopen en betalen
zoals met munten en met de
pinpas.
- Eenvoudig geldbedragen
samenstellen in hele euro’s.
- Redeneren over geld in
passende probleem- en
conflictsituaties.

Woordkaarten ‘Boodschappen doen’ (Praten met
Pim).
Kasten, rekjes, manden, ….
Winkelwagen(s) en/ of winkelmand(en)
Lege verpakkingen (melkpakken, eierdozen, plastic
flessen, …..)
Kassa, bankbiljetten en munten,
portemonnee, handtas
Bordje ‘geopend/ gesloten’
Evt. kleding voor werknemers supermarkt; petje, jas.
Evt. kleding voor bedrijfsleider (baas/ bazin) vd
supermarkt
…………………………………..
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Praten met Pim

De woordclusters

Woordspin ‘betalen’

Woordtrap ’boodschappen
doen’

Woordkast ‘de prijs’

Woordparachute ‘het fruit’
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Woordparachute ‘de
groente’
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Introductie van de nieuwe hoek
Week 1, inrichten en ontdekken
Bij het creëren van een supermarkt in de groep, blijft de huishoek (mits dit mogelijk is) in tact.
Er wordt dus naast de huishoek een extra hoek gemaakt.
De materialen voor de supermarkt worden samen verzameld. Samen met (een aantal)
kinderen wordt de hoek vervolgens ingericht. Daar waar mogelijk is mogen kinderen hun
ideeën geven over de hoek en er materialen voor maken.
Als de hoek volledig is ingericht, mogen de kinderen in de eerste week de hoek ontdekken
(manipulatief spel).
De woorden van Praten van Pim worden zoveel mogelijk aangeboden, voordat je de
hoek als leerkracht gaat modelen (week 2). Het zijn veel woordclusters om aan te
bieden, dus kies hierbij eerst voor de woordclusters die de kinderen nodig
hebben om de rollen goed uit te kunnen spelen. Andere clusters kunnen dan in de
daarop volgende week als uitbreiding worden aangeboden.

Week 2, voordoen en ervaren
De leerkracht is de caissière van de supermarkt. De leerkracht maakt de supermarkt in orde
voordat de supermarkt open gaat. Hierbij benoemt de caissière alles wat hij/ zij doet. Dan
draait de caissière het bordje op ‘geopend’. De supermarkt is nu open. De caissière wijst 2
leerlingen (klanten) aan. Zij doen boodschappen.
De caissière modelt; Hij/zij vraagt of de klanten alle boodschappen hebben kunnen vinden,
scant alle boodschappen, vraagt of de klanten nog een tasje nodig hebben, rekent af en
wenst de klanten nog een fijne dag.
De uitleg van dit spel duurt ongeveer 10 minuten. De opdracht in de hoek is rollenspel in de
supermarkt, waarbij één leerling caissière is en 2 leerlingen klanten.

Week 3 (en opvolgende weken) Uitbreiding en verdieping
-

-

-

De kinderen die in de huishoek spelen mogen ook boodschappen doen in de
supermarkt. Ze kunnen dan eerst een boodschappenlijstje maken en daarna
winkelen. Dit voegt een extra spel-element toe en de doelen voor taal komen hierin
terug.
Met de groep wordt een bezoekje gebracht aan een echte supermarkt. Als het kan
worden hiervan ook foto’s gemaakt. Deze ervaring (en foto’s) kunnen de kinderen
weer gebruiken om hun spel in de supermarkthoek uit te breiden. De leerkracht
ondersteunt waar nodig.
De leerkracht speelt regelmatig mee (verschillende rollen). Voordoen, herhalen (ook
aangeboden woorden) en rollenspel uitbreiden.
Aan de kinderen in de supermarkt wordt gevraagd om tijdens de evaluatie een stukje
te spelen.
Aan een groepje kinderen wordt gevraagd om een poster (reclame) en/ of een folder
te maken voor de supermarkt. Hierbij kunnen ook oude supermarktfolders worden
gebruikt om uit te knippen (hierin kunnen doelen rondom beeldende oriëntatie terug
komen).
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QR-codes

2 Kleine kleutertjes – Samen naar de winkel

Minidisco – Boodschappen doen
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