Regen - Tips voor thuis

Zingen

Leeftijd: 2,5 - 4 jaar

Plezier met eendjes en een regenjas

In deze informatiebrief staan speel- en doetips

Zingen geeft peuters veel plezier. Wanneer uw peuter
thuis de liedjes al heeft gehoord, zal hij ze op de

voor thuis bij het thema ‘Regen’. De tips sluiten

voorschool eerder kunnen meezingen. Dit draagt ook

nauw aan bij de activiteiten op het kindcentrum.

bij aan zijn zelfbeeld: hoor eens, ik kan het al! De onderstaande liedjes passen niet alleen bij de thuis

Uw kind zal deze spelletjes zeker herkennen. Ze

activiteiten maar worden regelmatig gezongen in de

zijn uitdagend voor uw kind en eenvoudig uit te

voorschool.

voeren. Het uitgangspunt is samen met uw kind
Alle eendjes zwemmen in het water

leuke dingen doen. Door het spelen van de spelle

Alle eendjes zwemmen in het water,

tjes worden begrippen, bewegingen en ontdek

Falderalderiere, falderalderare.

kingen op een plezierige manier herhaald. De

Alle eendjes zwemmen in het water,
Fal, fal, falderalderalderalderalralral.

meeste activiteiten vragen nauwelijks voorberei
ding. Het belangrijkste is dat u telkens benoemt

Kijk ook eens samen op YouTube naar:
‘Alle Eendjes Zwemmen In Het Water’ van Minidisco

wat u doet en wat u ziet. Door de herhaling komt
de taalontwikkeling op gang.

Tikke takke regen

Wat leert uw kind?

Tikke takke regen op de wegen

Uw peuter wil graag ontdekken wat hij allemaal met

Tik tak op het dak

water kan doen en welke invloed hij kan uitoefenen

Tikke takke regen op de wegen

op water: Het water moet doen wat ik wil! Maar hoe

Plens plens plas, plas plas,

krijg ik dat voor elkaar? Hierbij wordt niet alleen de

Druppeltjes op mijn regenjas.

woordenschat uitgebreid, maar ook de motorische

Kijk voor begeleidende beelden en muziek op YouTube naar:
‘Tikke takke regen’ van Kinderliedjes met beeld

en sociaal-emotionele vaardigheden.

Verzorgen
Regen maken
Deze activiteit kan onder de douche, in bad of buiten
worden gedaan. Leg uw vingers op het wateroppervlak en begin met het opzeggen van het versje:

Kleine druppels...

Bewegingen

Kleine druppels zeggen tik, tik, tik ---------------------

Maak zachte vingerbewegingen op het wateroppervlak.

Grote druppels zeggen tik tik tik! -----------------------

Trommel met de vuisten op het water.

De regen gaat van tikketikketik. -------------------------

Maak spetterende bewegingen in het water.

Maar zegt de zon dat ze het niet wil ---------------------

Laat de handen stil op het water liggen.

Dan zijn de druppels allemaal stil! ----------------------

Leg de handen gekruist over uw borst.
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Spelen

en en luisteren. Bekijk het resultaat. Wauw! Regenspetters! Herhaal dit door er steeds een andere kleur

Eendjes laten zwemmen

bij te doen. Haal na twee of drie kleuren de strook uit

Zorg voor een lekker warm bad. Laat een aantal bad

de centrifuge en laat het papier drogen. Een prachtig

eendjes op het water drijven. Richt de aandacht op

regenkunstwerk!

het in beweging krijgen van de eendjes. Denk je dat
de eendjes ook harder kunnen zwemmen? Zie je dat
de eendjes wegzwemmen als jij beweegt? Geef uw
kind even de tijd om hierover na te denken. Benoem
telkens wat er gebeurt. Nu zit je stil en, kijk, de eendjes zwemmen niet. Jij laat je handen op het water vallen en kijk nu eens. De eendjes zwemmen snel weg.
Doe voor hoe golven gemaakt kunnen worden. Lukt
het uw peuter om dit ook voor elkaar te krijgen? Bekijk samen het effect. Kijk, de eendjes zwemmen snel
weg. En nu komen ze weer terug! Breid het spel eventueel uit door een lege shampoofles met badwater te
vullen. Laat zien hoe u in de flacon knijpt. Doe voor
hoe de waterstraal die eruit komt de eendjes in be-

Een wonderpotje

weging brengt. Laat uw kind het nu zelf proberen.

Gebruik de resterende watergelkorrels. Zorg voor

Wat gebeurt er als je naar voren spuit? En wat, als je

een plastic of glazen pot met schroefdeksel. Laat uw

aan de zijkant van een eendje spuit?

kind helpen bij het klaarzetten van de spullen. Zo
kan hij bijvoorbeeld een plastic kleed of dienblad op

Ontdekken

tafel leggen. Zet vervolgens (sla)olie, (voedings)
kleurstof, een bekertje water en eventueel glitters

Kunst met druppels

klaar. Laat uw kind hand voor hand de gelkorrels in

Zet een slacentrifuge klaar en zorg voor (verf)kleur-

de pot doen totdat de pot voor driekwart gevuld is.

stof. Knip een vel papier (A4-formaat) over de breed-

Vraag dan welke kleur hij mooi vindt. Vertel dat hij

te door in twee repen. Koop bij de bloemenspecialist

drie druppels kleurstof en de glitters in de pot mag

watergelkorrels. Deze worden gebruikt als decora-

doen. Voeg de olie en een heel klein laagje water toe.

tiemateriaal in vazen. Ze lijken heel veel op water-

Draai daarna de pot stevig dicht. Maak de pot nog

druppels. Bekijk en voel samen aan de waterkorrels.

even droog met wc-papier zodat hij niet meer glad is.

Dat is een raar gevoel! Spannend, zeg! Wat schitte-

Geef dan het wonderpotje aan uw kind en bekijk sa-

ren ze mooi! Zet daarna een gedeelte van de water-

men het resultaat. Draai de pot om en kijk hoe alle

korrels een kwartiertje in de vriezer. Breng vervol-

dikke gekleurde druppels langzaam door de pot be-

gens een strook papier tegen de zijwand van de

wegen.

slacentrifuge aan. Vraag uw peuter om een aantal
bevroren waterkorrels in de centrifugemand te leggen. De druppels zijn nu koud en hard! Daarna mag
hij het deksel op de slacentrifuge doen. Draai aan de
mand en geef daarna de beurt aan uw kind. Hoor! Het
lijken wel regendruppels. Probeer samen uit hoe de
druppels klinken als de centrifuge langzaam ronddraait. Vergelijk dit met sneller draaien. Doe vervolgens het deksel open en bekijk de inhoud. Waarschijnlijk

zijn

er

alleen

nog

maar

stukjes

kapotgespatte gel tegen het papier te zien. Breid het
spel uit door opnieuw bevroren korrels in de mand te
doen. Voeg er nu kleurstof aan toe. Herhaal het draai-
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Voorlezen
Plezier in boeken
Er zijn volop boeken te krijgen die aansluiten bij het thema ‘Regen’. Verhalen over nat en droog, spelen met en in
water. Zorg dat er altijd boeken binnen handbereik van uw kind zijn. Hang bijvoorbeeld een boekenplankje boven
zijn bed of speeltafel. Zo kan hij altijd zelf kiezen en het verhaaltje pakken dat hij wil zien of horen. Kies een vast
tijdstip op de dag waarop u samen een boekje leest. Dit draagt niet alleen bij aan het leesplezier maar ook aan een
goede band met uw kind. Samen praten over de plaatjes is leerzaam omdat de peuter begrippen en woorden kan
koppelen aan plaatjes. Bovendien leert uw kind te luisteren naar een ander. Maar bovenal ervaart hij dat hij er zelf
toe doet: Kijk, er wordt speciaal tijd voor mij gemaakt! Papa en mama zijn er nu helemaal voor mij!

Nog even mijn haartjes wassen

Bobbi leert zwemmen

Oenny en het weer

Jörg Mühle

Monica Maas

Ruth Wielockx

Gottmer

Kluitman

Clavis
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