Het regent, het regent
Doe-kaart bij deze aflevering
Inhoud:
Het regent zo hard dat de vlieger het niet leuk vindt. Koning Koos zoekt de
regenjassen. Na heel lang zoeken heeft koning Koos de jassen gevonden. Als ze
naar buiten gaan regent het niet meer. Ze gaan fijn buiten spelen…
Moeilijke woorden:
Regen, regenjas, regenlaarzen, zoeken, vinden, druppels, nat, droog, zon, binnen,
buiten, ophangen, kapstok
Voor het kijken:
Trek een regenjas en regenlaarzen aan. Houd ook een paraplu boven je hoofd.
Vraag aan de kinderen wat je aan hebt getrokken. Heb je deze kleren voor binnen
of buiten nodig?
Met een regenjas, regenlaarzen én een paraplu boven je hoofd blijf je lekker droog!
Regent het vandaag buiten? Word je dan erg nat? En zou het bij Het Zandkasteel
ook regenen?
Taalactiviteit:
Ga met de kinderen naar het park of een bos en maak gezamenlijk een
herfstwandeling. Verzamel samen met de kinderen heel veel verschillende kleuren
herfstbladeren. Vindt er ook iemand een blad wat bijna doorzichtig is? Mooi hoor,
maar wel heel voorzichtig zijn. Droog de bladeren in de groep op een krant.
Misschien hebben sommige kinderen ook kastanjes, eikels of noten gevonden? Zet
een kale tak (met kleine zijtakjes) in een pot aarde. Laat de peuters aan alle kale
takjes de gedroogde herfstbladeren hangen. Gezellig, zo’n mooie herfsttak in de
groep!

Doe-activiteit:
1. Teken met stoepkrijt blauwe regenplassen op de speelplaats of in de speelzaal.
Binnen kunnen ook plassen van stevig papier met plakband op de vloer worden
geplakt. Zing met de kinderen het regenjassenlied of een ander herfstlied. Alle
kinderen zijn aan het spelen. Eerst lopen de peuters keurig tussen alle plassen van
papier door maar dan wordt het dolle pret en gaan alle peuters heel hard in de
plassen stampen.
2. Leg in het midden van de kring heel veel kleren neer die wel en niet met regen te
maken hebben. Hang aan de waslijn een regenwolkje. Laat de peuters alle kleren
sorteren die met regen te maken hebben. En alle regenkleding krijgt een plekje aan
de ‘regenwaslijn’.
3. Buiten Het Zandkasteel is het koud en regent het. Als Toto wakker wordt, en naar
buiten wil, moet hij zich eerst aankleden! Knip Toto en de kledingstukken uit en laat
de kinderen Toto een handje helpen met aankleden. Wat doen de kinderen zelf aan
als het buiten regent?
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