Peuterpret 2 november t/m 20 november

Thema: Regen
In dit thema staat regen en herfst centraal. In Nederland
regent het vaak. Kinderen komen van jongs af aan in
aanraking met regen. In dit thema luisteren we naar het
geluid van regen en experimenteren we met regengeluiden.
Wat hoort er eigenlijk allemaal bij regen?

Week 45
Introductie: Het regent. We kijken samen naar de regen en laten Puk zien hoe een paraplu
werkt. Heb jij zelf ook regenkleding? Dan kunnen we deze ook bekijken.
Knutselen: We knutselen regendruppels. We gaan scheuren, plakken, kleuren of verven.
Hoe mooi worden de creaties? Met onze eigengemaakte regen versieren we de groep. Zo
lijkt het net alsof het binnen regent.
Ontdekken: Wat is dat in het zand? We spelen met zand en water. Samen kunnen we
afdrukken maken in het zand. Ziet dit er op droog zand anders uit dan op nat zand? We
gaan het allemaal ontdekken.

Week 46
Voorlezen: Masja wil regen.
Kleurplaat: We kleuren een de kleurplaat van Puk in de regen. Welke mooie kleuren
worden er allemaal gebruikt?
Spel: Stamp maar in de plassen. We maken onze eigen plassen op de groep. We spelen dat
het regent. Durf jij in en om de plas te stampen en te dansen?

Week 47
Knutselen: Regenboog. We maken een mega regenboog met onze handen. We verven
onze handen in de kleuren van de regenboog. Welke kleur hoort waar?
Herfstwandeling: We maken een herfstwandeling. Onderweg kijken we naar de bomen.
Wat gebeurd hiermee? Welke mooie kleuren krijgen de bladeren allemaal? We praten in
de kring na over wat we allemaal gezien hebben.
Afsluiting: Regenconcert. We hebben ons eigen regenconcert. We maken regen, onweer
en hagel. Het wordt vast een prachtig concert!

Peuterpret op de kloostertuin

Introductie:

Tijdens het thema zijn we ook bezig met taal, rekenen en zingen. De volgende liedjes,
woorden en begrippen komen aanbod.
Zingen:
• Het regent, het regent, de pannetjes worden nat
• Hansje Pansje Kevertje
• Herfst, herfst wat heb je te koop
• Tikke Takke Regen
Rekenen:
• De kinderen leren de begrippen binnen en buiten
• We oefenen met in, door, naast en over
• We leren de begrippen hard en zacht (geluid en regen)
Taal: we leren de volgende woorden..
• Paraplu
• Regenen
• Regenjas
• Regenlaarzen
• Horen
• Donker
• Nat
• Tikken
Voorlezen:
Masja wil regen
Bobbi in de herfst
Eendje in de regen
Moppereend

