Speuren met de tablet.
Zet thuis een speurtocht uit met behulp van de tablet.
We gaan op speurtocht door het huis en de tuin. Hiervoor gebruiken we de camera
functie van de tablet. Doelgroep: Boekstart 0-4, onderbouw.

Wat ga je doen?
Nu we thuis zitten gebruiken we meer de tablet en de
laptop. We kijken online naar voorleesfilmpjes, maken
schoolwerk en spelen spelletjes. Als ouders gaan we er ook
soepeler mee om. Is het lastig om de balans te vinden
tussen plezier, inhoud en tijd? Op
https://www.mediawijsheid.nl/mediadiamant/ staat meer
informatie over beeldschermtijd, inhoud en om plezier te
hebben met media.
Speurtocht
De speurtocht kun je zelf maken met de camera functie van een tablet. Fotografeer 5
(of meer) spullen in huis. Laat je kind 1 foto per keer zien en bespreek wat jullie zien.
Ga samen op zoek naar het voorwerp in huis of in de tuin.
Speuren naar ronde vormen
Ga samen op zoek naar vijf ronde voorwerpen. Bespreek en laat zien wat rond is en
ga daarna op zoek in huis of in de tuin naar vijf ronde voorwerpen. Maak van ieder
voorwerp wat jullie gevonden hebben een foto met de tablet.
Extra
Maak foto’s met de tablet van alle voorwerpen die nodig zijn om de tafel te dekken.
Laat de kinderen deze voorwerpen zoeken in de keuken. Zodra alle voorwerpen
gevonden zijn bespreek je met de kinderen hoe de voorwerpen heten, waar we ze
voor gebruiken en hoe we de tafel daarmee kunnen dekken. Dek met de kinderen
samen de tafel en maak daar ook een foto van. Dit kun je met meerdere dagelijkse
bezigheden doen, denk dan aan tanden poetsen of kleuren.

Wat heb je nodig?
Tablet
Camera functie van de tablet
Voorwerpen
Deze tip komt van Bianca - Boekstart in de Kinderopvang Consulent, Bibliotheek
Kennemerwaard

