Met je handen eten
Doe-kaart bij deze aflevering
Inhoud:
Toto en Sassa spelen vadertje en moedertje. Pop en Zwiep zijn de kindjes.
Smakelijk eten kindjes! Maar Pop en Zwiep eten helemaal niet. Tsjoek-tsjoeke….Ze
doen een treintje na! Daarna eten Pop en Zwiep wel! Koning Koos en Sassa eten
pannenkoeken. Toto eet niks, totdat…hij ziet dat je dit eten met je handen mag
eten! Mmm. lekker!
Moeilijke woorden:
Smuldag, prop papier, aardbei, smullen, (trein)station, proeven, heerlijk, duwen
Prentenboek:
Het grote eet-boek
Guido van Genechten
Uitgeverij Clavis, 2007
ISBN 90 448 0695 5
Op het moment dat peuter Jos aan tafel geroepen wordt,
ziet hij zijn babybroertje/zusje bij zijn moeder drinken.
Iedereen moet eten, maar iedereen eet ook iets anders.
Taal- activiteit:
Neem een paar lege verpakkingen van eten en drinken mee zoals fruitschillen, een
leeg pakje drinken, een ijsverpakking, een snoeppapiertje en een leeg potje
pindakaas.
Ga met de kinderen in een kring zitten. Pak één van de verpakkingen en vertel dat je
hier enorm veel trek in hebt. Wat heb jij een honger, zeg! Dit is jouw lievelingseten.

Leg uit waarom het jouw lievelingseten is. Laat één van de
kinderen ook een verpakking uitkiezen van iets wat hij erg
lekker vindt. Wat zat hier in? Hoe kan je dat zien of hoe weet je
dat? Je kunt het kind vragen stellen als: wanneer eet je dit
(ontbijt, ’s avonds), met wie heb je dit gegeten? Wat heb je er
nog meer bij gegeten? En wat heb je erbij gedronken? Daarna
is een volgende peuter aan de beurt.

Doe- activiteit:
Neem een pak soepstengels mee, een bus poedersuiker, kwastjes, een paar bakjes
en eventueel wat voedselkleurstof in verschillende kleuren.
Je gaat met de kinderen blokfluiten maken van soepstengels. Geef alle kleuters een
soepstengel. Snijdt het uiteinde schuin af, dit is het mondstuk van de fluit. Maak
dan in verschillende bakjes glazuur. Dat doe je door poedersuiker te mengen met
een paar druppels water, zodat een dikke pasta ontstaat. Als je kleurstoffen hebt,
kan je in elk bakje een druppel toevoegen zodat er mooie kleurtjes ontstaan. (je
kunt ook een reep chocola smelten om als glazuur te gebruiken). De kinderen
mogen met een klein kwastje zelf puntjes maken op de fluit. Als het glazuur droog
is mogen alle kinderen in een slinger achter elkaar aanlopen, spelend op hun fluit.
Wat klinkt dat mooi!

