Vieze kleren
Doe-kaart bij deze aflevering
Inhoud:
Sassa en Toto hebben fijn zitten kleien. Maar wat zijn ze vies geworden! Koning
Koos wil ze al in de wasmachine stoppen. ‘Nee!’ roepen Sassa en Toto. Wij moeten in
bad! Sassa en Toto gaan in bad en de vieze schortjes doen ze in de was. Zo, nu is
alles weer schoon.
Moeilijke woorden:
Vies, wassen, wasmachine, bad, water, schuim, afdrogen, schoon
Voor het kijken:
Ga met de peuters in een kring zitten. Eens kijken, wat hebben jullie voor kleren
aan? Kijk eens allemaal goed naar de kleren, heeft er misschien iemand een vlek op
zijn shirt of broek? Wat is dat voor viezigheid? En hoe krijg je dat weer schoon?
Precies! Met water! Zorg voor een handdoek en een bakje met water. Loop de hele
kring langs en vraag wie er een vlekje heeft. Poets bij elke peuter een (zogenaamd)
vlekje schoon met een beetje water.
Taal-activiteit:
Zorg voor een touw en wasknijpers. Knoop het touw als een waslijn tussen twee
stoeltjes zodat hij mooi laag hangt. Wat moet je doen als je kleren vies geworden
zijn? Wie helpt mama of papa wel eens mee met de was? Hoe wordt de was weer
droog? Het kan in een droogtrommel maar het kan ook aan de waslijn drogen! Laat
na het gesprekje alle kinderen één kledingstuk uittrekken. De eerste mag zijn
kledingstuk aan de lijn hangen met twee wasknijpers. Nu is de volgende aan de
beurt. Voel maar even, is het kledingstuk aan de lijn al droog? Haal het er maar af
en hang je eigen kledingstuk te drogen. Zo komt iedereen aan de beurt!
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Doe- activiteit:
Neem een groot wit laken mee en leg het op de vloer. Leg daaronder opengeknipte
vuilniszakken. Leg aan beide kanten van het laken een bakje met verf op de grond.
Twee kinderen mogen nu met blote voeten in de verf stappen en vervolgens over
het laken lopen. Vul de bakjes met andere verf en laat twee volgende kinderen
hetzelfde doen. Er ontstaat een mooi ‘voetenkunstwerk’ maar de voetjes zijn wel
erg vies geworden. Laat nu andere kinderen de voeten van de schilders
schoonmaken in een teiltje met water. Eerst wat water, beetje sop erbij, goed
poetsen en daarna afdrogen. Zo we zijn weer helemaal schoon!

