Een droge broek
Doe-kaart bij deze aflevering
Inhoud:
De broek van Toto is nat. Koning Koos geeft hem een droge broek. De natte broek
wordt gewassen zodat de broek weer mooi schoon wordt. De gewassen broek
wordt met knijpers aan de waslijn gehangen. De zon zorgt ervoor dat de broek
droog wordt.
Moeilijke woorden:
Droog, nat, luier, wc, water, emmer, wassen, schoon, wasknijper, waslijn, zon.
Voor het kijken:
Geef een pop een natte luier. Laat de pop aan de peuters zien. Wat is er met pop aan
de hand? Pop heeft een natte luier. Samen gaan we pop helpen. De natte luier gaat
uit. Met een washandje wordt pop gewassen waarna pop een droge luier krijgt. Zou
er iemand in het Zandkasteel ook een natte luier aanhebben? Wie zou dat zijn?
Prentenboek:
Waar is mijn potje?
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De kleine prinses is te groot voor een luier. Daarom moet ze op
het potje. Dat wil de kleine prinses eerst niet. Maar dan komt ze
erachter dat een potje best leuk kan zijn. Op een dag is de kleine prinses haar potje
kwijt en dat vindt zij helemaal niet leuk…

Laat een keer zien hoe je een boek het beste vast kan houden. Doe ook duidelijk
voor hoe je een bladzijde omslaat. Wanneer het boek een paar keer is voorgelezen
houd je een keer halverwege het boek op. Wie weet hoe het verhaal verder gaat?
Wat staat er op de volgende bladzijde? Zodra een peuter dit verteld heeft wordt de
bladzijde omgeslagen. En … klopt het?
Taal-activiteit:
Sassa plast al op de wc. Loop samen met de peuters naar de wc. Op de wc is veel
water te vinden. Water om de wc door te trekken. Water bij de wastafel om je
handen te wassen.
Wat kunnen we nog meer met water doen? Ga samen met de peuters op zoek naar
iets dat je met water kunt doen; een gieter om de planten water te geven, de
drinkbeker om een slokje water te drinken, een emmer met dweil om de vloer
schoon te maken, een washandje om je gezicht schoon te maken en het doekje om
de tafel schoon te maken. Om de beurt mogen de peuters deze dingen uitvoeren.
Wat zijn de peuters al groot! Ze zijn net zo knap als Sassa en Toto.
Doe-activiteit:

1. Droge kleren voor Toto
Vertel eerst een verhaaltje aan de peuters. Toto heeft geen kleren aan. Die zijn nat!
Geef jij hem droge kleren aan? Wat krijgt hij aan? Een trui? Een broek en laarzen?
Geef de peuters verschillende kleuren verf. Voor elke kleur een andere
tamponeerkwast. Laat zien hoe je met een tamponeerkwast al ‘stempelend
schildert. Tamponeer een trui voor Toto door met een kleur op de buik en de armen
te stempelen. Tamponeer met een andere kleur een broek voor Toto. En … krijgt Toto
met nóg een andere kleur mooie laarzen?

2. De Koning Koos plant

3. Praatplaat
Wat kunnen de peuters over Sassa, Toto en koning Koos vertellen en aanwijzen?
Voorbeelden van vragen zijn: Wat hangt er aan de waslijn? Van wie zijn welke
kleren? Welke kleren zijn al bijna droog? Welke kleren zijn nog heel erg nat? Wat is
Koning Koos aan het doen? En wat doet de pop van Sassa? Plas jij ook op een potje
of ga je al naar de ‘grote-mensen-wc?’ Wat doe je als je handen nat zijn? Hoe
droog je ze? Was je handen maar eens… wat kun je dat al goed!

