Water buiten
Doe-kaart bij deze aflevering
Inhoud:
Sassa en Toto spelen buiten met een bal. De bal valt in het water maar gelukkig kan
Koning Koos de bal uit het water halen. Daarna gaan Toto en Sassa water over
Koning Koos heen gieten.
Kernwoorden in deze afleveringen:
Bal, gooien, voetballen, plas, nat, spatten, gieter.
Voor het kijken:
Vul een emmer of afwasbak met water. Doe samen met de kinderen een pop in bad.
Maak het helemaal echt. Lijfje wassen… haren wassen. Bespreek met de kinderen
wat je aan het doen bent. Wat gaan we nu doen? We gaan pop wassen! Wat moet
je dan eerst doen? Ja, kleertjes uit. En nu? Shampoo in het haar. Spoelen. En straks
gaan we pop weer afdrogen! Zouden ze in Het Zandkasteel ook in bad gaan?
Taalactiviteit

Alle eendjes..
Ga met de kinderen naar een vijver in het park, een meertje in de buurt, of naar het
strand. Praat met hen over wat er allemaal in het water gebeurt. Zie je die eendjes
daar? Die kunnen goed zwemmen! En kijk eens wat een golven daar! Wat zou er
gebeuren als we een steen in het water gooien? Blijft die drijven denk je? Zullen we
het proberen? Kijk eens wat een kringen in het water!
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Ronan is een echt waterkind. Hij zou de hele dag wel in het
water willen spelen. Hij doet allerlei spelletjes buiten met
water. Maar plotseling verdwijnt de zon. Het wordt koud en donder en dikke
druppels vallen uit de hemel. Ronan is bang…
Ga als het regent met de peuters naar buiten. Besteed aandacht aan de
regenkleding die de peuters aantrekken door de verschillende kledingstukken te
benoemen. Waarvoor zorgt de kleding?
Dat je niet nat wordt! Buiten gaan we met z’n allen in de regenplassen stampen. En
als we weer binnen zijn en alle regenkleding uit is, is iedereen van top tot teen
helemaal droog!

