
 
Peuterpret week 43 

                                

Thema: Regen                                 

Introductie: Kinderen komen van jongs af aan in 
aanraking met de regen. In dit thema leren en 
ontdekken de kinderen allerlei begrippen die met 
regen te maken hebben. Voelen dat regen nat is en 
luisteren naar het geluid van de regen. We trekken 
regenkleding aan en experimenteren met regen en 

geluiden. En met nat en droog zand. Het thema sluit aan bij de 
belevingswereld van kinderen. Samen gaan we leuke activiteiten doen 
rondom dit thema.                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Introductie: Zien de kinderen wat Puk heeft? Het is een paraplu. De kinderen praten 

over de regen tijdens de kring of groep.  

 
Zingen:   
Hansje pansje kevertje 
Het regent, ,het regent 
Tikke, takke regen.  

 
  
 
                                                    

 
 

Spel: Stamp maar in de plassen: We wijzen de kinderen op de regen plassen buiten. Of we 

doen alsof het binnen ook regent. Voelen de kinderen de regen? De kinderen kunnen 
spelen alsof ze nat worden in de regen. 
 
 

Taal: We leren de volgende woorden :  

Doen alsof ,door ,huppelen, lopen, luisteren, de paraplu,  de(regen)plas, springen, 
stampen, stoppen.  
  

  Week 44  
 

Ontdekken: Een regenjas voor iedereen 
 
Puk wil buiten spelen en kijkt samen met de kinderen naar buiten wat voor weer is het? 
Regent het of schijnt de zon? We benoemen de kleuren van de regenjassen en gaan samen 
aan puk vragen welke kleur regen jas hij mooi vindt. Is hij te klein of te groot? 
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Voorlezen: Masja wil regen (knieboek) 

 

Knutselen : We knutselen een regenmaker (instrument) 

 

Ontdekken: Wat is dat in het zand ?  

 
We laten de kinderen lekker met zand spelen, ze voelen met hun handen en wroeten, 
maken  zandtaartjes, graven een kuil of bouwen een kasteel. Vinden ze het zand fijn? 
 

Taal : We leren de volgende woorden, anders, bouwen, droog, elkaar, gieten, de gieter, 

graven, hetzelfde, nat en het zand…. 
 

Expressie : Wat voor weer is het vandaag? 

 
Puk heeft een rugzak met een zonnebril, de kinderen mogen ook door de zonnebril van 
Puk kijken. Wat zien ze? Zien ze het verschil ? donker of licht? En bij wat voor weer 
gebruikt Puk een zonnebril? Wat voor weer is het vandaag? Voelen we de wind of is er 
regen, warm of koud…… 
 

Week 43 
 

Bewegen: Ik voel druppels ! 

 
We gaan met de kinderen in een kring op de grond zitten. We laten een bal zachtjes op 
hun benen neerkomen.. hé ik voel een druppel. We zingen het lied:” Het regent het regent 
iedereen wordt nat, druppels vallen op mijn been spat,  spat, spat “! We leren rollen met 
de bal,  nieuwe liedjes en hurken om weer de bal op te rapen. 
 

Voorlezen  :Masja wil regen (2)knieboek. 

 

Taal: We leren de volgende woorden: andere, bijna, het geluid, hard(geluid),horen, het 

lawaai, stil(geluid), tegen, tikken, zacht(geluid)…. 
 

Afsluiting thema: We gaan met de kinderen bij het raam staan, met hun ogen dicht en 

we vragen ze om heel stil te zijn . Wat horen we? We gaan samen in de kring heel stil 
zitten. Puk tikt met een stokje zachtjes op de grond. Wat is dat voor geluid? Horen de 
kinderen dit ook…..we mogen met onze regeninstrument het geluid van de regen nadoen. 

 
 
 


