Groeien en bloeien
Doe-kaart bij deze aflevering
Inhoud:
Sassa, Toto en Koning Koos eten fruit in het zonnetje. Het is heerlijk lenteweer!
Wat is lente? Ze praten met Koning Koos over de jaargetijden. Hee! Toto vindt een
pit in zijn appel! Die moet je in de grond stoppen zegt Koning Koos, dan komt er een
appelboom uit. Als het gaat regenen vindt Sassa dat zielig voor de pit. Maar zaadjes
en pitten groeien juist in de regen! Toto wil ook groeien en gaat in de regen staan.
Maar kinderen groeien niet in de regen, alleen plantjes!
Moeilijke woorden:
Lente, zomer, herfst, winter, pit, zaadje, groeien, groot, appelboom, plantje, appel.
Voor het kijken:
Maak met de peuters een lentewandeling. Laat ze onderzoeken hoe planten groeien.
Loop met ze naar een veld waar bomen en planten groeien en vraag ze kinderen hoe
ze denken dat bomen en planten groeien. Wat eten ze? Wat drinken ze? Laat ze zien
hoe de wortels van een plant er uitzien. Leg ze uit dat planten en bomen zonlicht
nodig hebben om te groeien, daarom groeien ze in de lente en in de zomer.
Taal- activiteit:
Laat, net zoals Koning Koos, Toto en Sassa alle seizoenen voorbij komen. Maak het
verschil tussen de seizoenen duidelijk met kleding. Neem een aantal kledingstukken
mee die met de seizoenen te maken hebben. Bespreek de kledingstukken met de
kinderen. Wat hoort bij welk seizoen? Een sjaal voor de… winter! Wat hoort er
allemaal bij de winter? En wanneer kan ik deze zwembroek aan? In de zomer! En
waar is deze regenjas voor? Ja, voor als het regent in de herfst! En wat zou je aan

doen in de lente? Kijk, een dunne jas of een t-shirt ... óf toch maar een trui? Want
soms is het nog een beetje koud… ook al is het lente.
Doe-activiteit:
Laat de kinderen een pitje uit een appel zien en vraag wat dit is. Weet iemand wat
er gebeurt als je het zaadje in de grond stopt? Juist, dan groeit er een
appelboompje uit! De kinderen worden nu allemaal zelf appelpitjes die in de grond
zitten. De peuters maken zich zo klein mogelijk. Nu gaan de boompjes langzaam
groeien. Eerst de stam en dan de takken. Laat de peuters langzaam hun armen
uitstrekken. Let op, er komt een windje opzetten, alle bomen zwaaien met hun
takken in de wind!
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