Unieke totaalmethode
voor kleuters van
2,5 en 3 jaar

• Dertig aantrekkelijke thema’s
• Beleving en ervaring staan centraal
• Klaspop Jules brengt leren tot leven

Wie kent hem niet? Jules, de held die
talloze kleuters in Vlaanderen op hun
eerste schooldag verwelkomt. Dag Jules!
is meer dan ooit een totaalmethode voor
kleuters van 2,5 en 3 jaar, waarin alle
ontwikkelingsdomeinen op een speelse
manier aan bod komen.
Samen met klaspop Jules gaan je kleuters op
ontdekking in een rijke leeromgeving, waarbij
ze elk op hun eigen niveau en tempo worden
uitgedaagd. Maar bovenal is Jules het vriendje
van je kleuters, dat maakt dat ze zich thuis
voelen in de klas, elke dag opnieuw.
De prikkelende materialen, gevarieerde
activiteiten en maximale ondersteuning voor
de leerkracht maken van Dag Jules! een
complete totaalmethode, waarin beleving en
ervaring centraal staan. Zo komt leren in je
klas tot leven!

Waarom een totaalmethode Dag Jules!?
Om maximaal tegemoet te komen aan de speciﬁeke
ontwikkelingsnoden en interesses van je kleuters,
bevat de totaalmethode Dag Jules! gevarieerde
activiteiten in alle ontwikkelingsdomeinen:
wiskundige initiatie, ruimtelijke oriëntatie,
tijdsbegrip, beweging, natuurobservatie,…
Zo worden 2,5- en 3-jarige kleuters telkens weer
uitgedaagd vanuit hun eigen belevingswereld.
Op een speelse manier worden je kleuters
zelfredzaam, ontwikkelen ze zich motorisch en leren
ze zintuiglijk waarnemen en logisch denken. Op die
manier krijgen ze meteen alle vaardigheden mee om
zich maximaal te ontplooien.
De totaalmethode Dag Jules! vormt samen met de
kleutermethoden Dag Loeloe! en Dag Pompom! de
perfecte doorgaande lijn voor je kleuteronderwijs.
Alle methoden van Zwijsen bouwen immers op
elkaar verder en worden ontwikkeld vanuit dezelfde
unieke didactiek.
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Zie zo Zie zo
Taal Spelling

Waarom kiezen voor Dag Jules!?
Een unieke totaalmethode rond
kleuterheld Jules, dat betekent tal
van voordelen voor je kleuters, voor
jou en voor je school.
Je kleuters zijn helemaal weg van Jules
• Aan klaspop Jules kunnen je kleuters al hun
verhalen, fantasieën en geheimpjes kwijt.
• Samen met Jules beleven ze speelse,
betekenisvolle doe-activiteiten
• De mooie illustraties en interactieve
animatieﬁlmpjes bij de verhalen maken een
diepe indruk op je kleuters
• Alle activiteiten sluiten naadloos aan bij hun
interesses en leefwereld
• Dag Jules! biedt uitdaging op elk niveau en
gaat ervan uit dat elk kind uniek is

Jij krijgt maximale ondersteuning bij
alle activiteiten
• De handige gebruikswijzer en gedetailleerde
beschrijvingen in de boekjes van de
themamappen bieden je een optimale
ondersteuning om meteen met de methode
aan de slag te gaan

Jouw school haalt alle
ontwikkelingsdoelen
• Dag Jules! is volledig conform de meest
recente ontwikkelingsdoelen en leerplandoelen
• De sterk onderbouwde didactiek biedt
zowel leerlingen als leerkrachten een stevige
onderwijsbasis.
• Dag Jules! is de eerste in lijn van een reeks
Zwijsen-methoden die zijn opgebouwd volgens
dezelfde unieke visie op onderwijs

• De prikkelende, eigentijdse materialen
geven je de kans om al om al je kleuters aan
te spreken en uit te dagen
• De talrijke begeleidingstips helpen je bij het
stimuleren van interactie
• De onthaal- en ontdekactiviteiten bieden je
de mogelijkheid om je kleuters optimaal te
observeren en om hun niveau in te schatten
• Het hedendaags, aantrekkelijk materiaal
maakt van lesgeven een echt plezier
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Ontdek de Dag Jules!- materialen
Klaspop Jules
Klaspop Jules is de centrale ﬁguur van
de methode, het vriendje en vertrouwenspersoon van je kleuters.

Klaspop Jules

Themamappen
Dag Jules! bevat 3 themamappen met telkens
10 themaboekjes en een gebruikswijzer.
Op een overzichtelijke manier krijg je een
beschrijving van de talrijke activiteiten.
Elke activiteit bevat uitgebreide begeleidingsen observatietips en speciﬁeert aan welke
ontwikkelingsdomeinen aandacht wordt
besteed.

Themamappen

Verhalenkoﬀers
Elke verhalenkoﬀer bevat verhalenmateriaal voor
10 thema’s: verhaalplaten, reuzenprentenboeken,
een verteltheater met prenten en een dvd
met animatieﬁlmpjes van elk verhaal en
digitale spelletjes op kleutermaat. Perfect voor
interactieve voorleesmomenten!
Verteltheater

Verhalenkoﬀers

Reuzenprentenboeken
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Interactieve doeplaten
Samen met je kleuters praten, kijken,
vragen stellen, doen, zoeken én oplossen,
dat doe je met de 10 interactieve doeplaten
van Dag Jules! Bij elk thema is één plaat
uitgewerkt. Het aanbod is heel divers:
puzzelplaten, magnetische platen, voelplaten,…
De hoorspelen die bij een aantal platen
op cd beschikbaar zijn, bieden tal van
uitbreidingskansen.

Interactieve doeplaat

Kartonboekjes
Bij elk van de 30 thema’s van Dag Jules! hoort
een kartonboekje, waarin je kleuters het verhaal
opnieuw kunnen bekijken. Elke set kartonboekjes
bevat bovendien een leuke voorlees-cd.

Kartonboekjes

DVD met animatieﬁlmpjes en spelletjes
30 verhalen van Jules, dat betekent dat er
ook 30 animatieﬁlmpjes met digitale spelletjes
op kleutermaat beschikbaar zijn. Dankzij de
DVD kunnen je kleuters kennis maken met
verschillende media en bewegende beelden.

DVD
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Liedjes en versjes

Liedjes en versjes
Elke themamap van Dag Jules! bevat een
dubbel-cd met aanstekelijke liedjes en
instrumentale muziek. Je kleuters kunnen
niet alleen dansen, zingen of uitbeelden
wat ze horen, maar de leuke deuntjes kunnen
ook gebruikt worden ter ondersteuning van
de activiteiten en doeplaten.

DingDong! Kijktheater

DingDong! Kijktheater
Het DingDong! Kijktheater biedt je kleuters de
kans om het thema op een zintuiglijke manier
te beleven. De talrijke visuele en auditieve
prikkels die ze opdoen via muziek, puzzels,
poppenkastspel,… maken het thema nog
tastbaarder!
Download DingDong!
op www.dagjules.be/dingdong
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Dag Jules! is er voor

élk kind!

In Dag Jules! staat aandacht voor diversiteit
centraal: élke kleuter voelt zich goed en leert op
zijn eigen niveau en tempo. De gedetailleerde
observatie- en begeleidingstips bij elke activiteit
bieden je de mogelijkheid om perfect in te spelen

op de speciﬁeke noden en interesses van je
kleuters. De onthaal- en ontdekactiviteiten helpen
je op hun beurt op weg om het taalniveau van je
kleuters in te schatten. Zo krijgt élk kind de kans
om zich optimaal te ontwikkelen!

Thema Neuzen snuiten

Jules op het toilet

13
WAAR WERK JE AAN?
die fris
 De kinderen doen ervaringen op met dingen
ruiken en dingen die vies ruiken.
n en er
 De kinderen kunnen een stelling aanvulle
gepast op reageren.
ogen
 De kinderen oefenen hun voorstellingsverm
naar
door over te stappen van visuele opdrachten

Spele n met woord en
Fris en vies
 fris
 vies

auditieve opdrachten.

BEGEL EIDING STIP

De peuters zitten met jou in de kring.

leer je het
 ‘Fris, goed, lekker’ en ‘vies of niet goed’,
best actief gebruiken door middel van concrete
ervaringen.
aan hoe
 Geef zelf (door je mimiek en lichaamstaal)

 bloemetjes
 zeepjes
 verse kruiden
 een gevuld vuilniszakje
 aardappelschillen
 stinkende kaas
Stop de aardappelschillen en de stinkende
een gesloten potje.

je een geur ervaart.
wel
 Houd er rekening mee dat geuren ervaren
doet dat
subjectief is. Wat voor de een lekker ruikt,
mimiek en
misschien niet voor de ander. Kijk naar de
g
stemmin
overeen
de lichaamstaal van de peuter om
te vinden.

kaas in

Fris en vies
aan te
Je hebt een paar dingen meegebracht om
peuters
ruiken. Je neemt de bloemetjes en laat de
eraan ruiken. Mmm, de bloemen ruiken fris!
Nu mogen de peuters ruiken aan de
Jij haalt je
aardappelschillen. Vinden ze die ook fris?
neus op; je vindt dat het een beetje stinkt.
, de
Zo komen ook de verse kruiden, de zeepjes
kaas
inhoud van een vuilniszakje en de stinkende
n fris en
aan de beurt. Leg de nadruk op de woorde
vies (goed, lekker en niet goed) ruiken.

OBSER VATIET IP
fris’ en
 Sla gade wie zich volop inleeft in het ‘lekker,
mimiek
‘vies’ ruiken, wie gaat er helemaal in op, met
en lichaamstaal?
wel,
 Gebruiken de peuters de woorden al? Welke
welke niet?

de
Tijdens deze activiteiten in kleine groep kunnen
andere peuters het volgende doen:
hand van
- het verhaal opnieuw beluisteren aan de
een kartonboekje en een cd.
r en
- het verhaal opnieuw beluisteren op de compute
de bijbehorende spelletjes doen.
- spelen in de ontdekhoek Neuzen snuiten.
- spelen in de bewegingshoek Neuzen snuiten.

Je vertelt nu over verschillende situaties.
:
De peuters mogen een passend gezicht trekken
ruikt.
ze denken dat het fris ruikt of dat het vies
 Ik bak vlees en vergeet de pan op het vuur.
Het vlees verbrandt. Het ruikt… vies.
ruiken…
 Ik was mijn handen met water en zeep. Ze
lekker fris.
drol.
 Ik speel in het park en trap in een honden
Ik ruik aan mijn schoen. Het ruikt… vies.
en.
 Mijn hond is in een vuile sloot gaan zwemm
Hij ruikt… vies.
vies.
 Ik ga naar het toilet en doe kaka. Het ruikt…
fris.
 Ik pluk bloemen in de wei. Ze ruiken… lekker
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“De nieuwe Dag Jules! is heel vernieuwend, het bevat echte
kleuterthema’s die direct aanspreken! De pre-teachingactiviteit
waarin je bepaalde kleuters kunt voorbereiden op het verhaal,
werkt heel goed. Mijn anderstalige kleuters vonden die korte
voorbereiding waarin ze kennismaakten met de woordenschat,
heel ﬁjn en ze konden het verhaal veel beter volgen.”
Juf Silvie Cloet,
Sint-Theresiaschool Kortrijk

Dag Jules!

bij jou op school?
Onze Zwijsen adviseurs komen graag met
de materialen naar jouw school om onze
kleutermethode(n) inhoudelijk toe te lichten.
Bel ons op 0800 94362 voor een afspraak.

Je kan Dag Jules!

kopen of leasen
Meer weten? Neem een kijkje in onze online
catalogus op de website www.uitgeverijzwijsen.be.
Bestellen kan online, via de klantendienst of via
een Zwijsen adviseur.
We maken graag een voorstel en een contract op
maat van jouw school.
Uitgeverij Zwijsen
Telefoon klantendienst: 03 205 94 94
E-mail: info@uitgeverijzwijsen.be
www.dagjules.be

