Beschuit met muisjes
Doe-kaart bij deze aflevering
De aflevering:

Hoela loopt met een kinderwagen, wat zit daar nou in? Hoep is wel nieuwsgierig
maar hij mag van Hoela niet te dichtbij komen want dan gaat baby Mo huilen. Hoela
is wat vergaten en vraagt of Hoep even op kan passen, MAAR…hij mag Mo niet
oppakken. Hoep doet het toch en Mo stopt niet meer met huilen. Wat nu? De
kinderen geven suggesties hoe ze Mo kunnen laten stoppen met huilen. Maar als ze
ook nog poep ruiken, weten ze helemaal niet wat ze moeten doen…jeetje wat is dat
lastig, zo’n kleine Mo.
Ga zelf verder waar de uitzending stopt!
In de uitzending worden activiteiten uitgevoerd, waar veel variaties op mogelijk
zijn. Misschien heeft een kind al wel een heel goed idee gehad tijdens het kijken, ga
hier dan op door in een eigen activiteit.
Beschuit smeren
Als er een baby is geboren dan vier je feest. Vaak eet je dan beschuitjes met
muisjes. Vertel in de kring dat er een baby is geboren, laat een pop zien. Vraag aan
de kinderen of ze weten of het jongen of een meisje is en of ze een naam kunnen
bedenken. Straks komt er visite, er moeten heel veel beschuitjes worden gesmeerd,
maar welke kleur muisjes moet er nou op? Stel tussendoor open vragen aan de
kinderen.
Nodig:

- Rollen beschuit
- Bordjes
- Kindermesjes
- Muisjes: roze en blauw
- Boter

Voorbeeldvragen:
- Denk je dat de baby een jongen of een meisje is?
- Welke kleur muisjes moet je gebruiken? En waarom?
- Kan je de muisjes gewoon op de beschuit doen?
- Waarom moet er boter op denk je?
- Hoeveel beschuitjes moet je maken?
Luier verschonen
Wat stinkt het hier! Geef de baby een luier met daarin wat poep gemaakt van
peperkoek en water of wat plas. Vraag aan de kinderen of de baby heeft geplast of
gepoept en wat je nu moet doen? Bespreek duidelijk alle stappen met de kinderen.
Nodig:
- Pop met rompertje
- Poppenluiers
- Ontbijtkoek met
water en/of een
beetje appelsap in de
luier laten lopen
- Prullenbak
- Billendoekjes

Voorbeeldvragen:
- Hoe weet je of een baby gepoept of geplast heeft?
- Wat moet je dan doen?
- Waarom moet je het schoonmaken en hoe?
- Wat moet je doen met de vieze luier en de doekjes?
- Waarom gaat een baby niet naar de wc?
- Heb je ook nog een luier/rompertje aan? Waarom niet?
Tip: Maak voor deze activiteit kleine groepjes. De kinderen krijgen dan allemaal de
kans om ook de luier te verschonen en om antwoorden te geven op de vragen.
Wissel de luier steeds af met verschillende ontlasting, Hierdoor blijft het voor de
kinderen ook steeds een verrassing.

Methodes:
Deze aflevering en activiteiten zijn te gebruiken bij de volgende thema’s en
methodes:
Ik & Ko ‘Bij mij thuis’
Kaleidoscoop ‘Sleutelervaring
Piramide ‘Familie’ / ‘Mijn lichaam’

