Thema regen!
De zomer met haar mooie weer is voorbij en de herfst met regenachtige dagen
staat voor de deur. Daarom gaan we de komende weken (week 41 t/m week 45)
bezig met het Uk & Puk thema REGEN.
Hierin is voor de kinderen veel te beleven ………
Het regent buiten. Daar valt veel te ontdekken! Hoe voelt regen?
En wat hoor je als het regent? Hoe zien de regendruppels op de ruiten er uit en
wat trek je aan als je in de regen naar buiten gaat?
Het thema ‘Regen’ valt precies in het herfstseizoen. We gaan de groepen in
herfstsfeer brengen en natuurlijk mogen de kinderen hieraan meehelpen. We gaan
samen eikels, kastanjes en mooie bladeren zoeken. In de herfst is het prachtig om
naar het bos te gaan. Wat kunnen we veel ontdekken als de bladeren van de boom
vallen.
De volgende activiteiten zullen we de komende weken gaan uitvoeren in de
groep:
 De kinderen kijken naar de regen. Ze laten Puk zien hoe een paraplu werkt
en bekijken regenkleding.
 De kinderen spelen dat het regent en dansen in en om de plassen (dit kan
natuurlijk ook heel goed in de echte waterplassen buiten met je
regenkleding en laarzen aan).
 De kinderen vragen aan de knuffels en Puk welke regenjas zij willen
aantrekken en proberen of de gekozen regenjassen passen.
 De kinderen zingen een liedje over regen,
spelen met ‘druppels’ en ‘schuilen’ voor de regen.
 De kinderen scheuren ‘regendruppels’ van papier,
waarmee ze het binnen laten regenen.
 We gaan kleurplaten kleuren en werkjes maken
die bij de regen en de herfst passen
 We gaan zelf een paddenstoel maken

Herfstliedjes
Herfst, herfst wat heb je te koop
Duizend kilo bladeren op een hoop
Zakken vol met wind
Ja, mijn kind
'k Weet niet of jij dat aardig vindt

Het regent, het regent, de pannetjes
worden nat
Er kwamen twee boerinnetjes
Die vielen op hun kinnetjes
Het regent, het regent, de pannetjes
worden nat
Hansje pansje kevertje
die klom eens op een hek.
Neer viel de regen,
die spoelde Hansje weg.
Op kwam de zon,
die maakte Hansje droog
Hansje pansje kevertje,
die klom toen weer omhoog

Het voorleesverhaal uit het knieboek behorende
bij het thema ‘Masja wil regen’:
Masja heeft nieuwe regenkleding en wil in de regen
buiten spelen. Maar de zon schijnt. Hoe moet dat
nu? Papa bedenkt een oplossing; Masja mag met
haar regenkleren aan onder de douche!

Boekjes waaruit we verder nog gaan voorlezen:
Betty Swartz
: Wat zit er in een regenboog?
Jip en Janneke
: Egeltje
Jip en Janneke
: Eekhoorntje
Jip en Janneke
: Bladeren in de tuin
Ingeborg Beilsma : Bobbie naar het bos
Sam mc Bratey
: Raad eens hoeveel ik van je hou?
Eric Carle
: De spin die het te druk had
Puk & Ko
: Masja wil regen

Activiteiten voor thuis:
Kinderen in de leeftijd van 0 t/m 4 jaar
Verzorgen:
 Tijdens het thema ‘Regen’ spelen de kinderen op de groep met water.
Besteed hier thuis ook extra aandacht aan, bv als uw baby in bad gaat. Giet
met een bakje of plastic flesje druppeltjes water op de arm of hand van uw
baby. Kijk goed naar wat uw baby leuk vindt en speel daarop in. Laat uw
baby, als hij al groot genoeg is om te zitten, ook zelf met bakjes, flesjes en
een gietertje in bad spelen.
 Doe in bad een regenbuitje na met een gietertje, een vergiet of de douche.
Zing het liedje ‘Het regent’. Durft uw kind zijn hand in de regenbui te
houden? En zijn neus of zijn hoofd? Durft uw kind in de regenbui te staan?
Stimuleer uw kind, maar dwing hem nooit.
 Planten hebben regen nodig om te groeien. Maar als het niet regent, geven
de mensen de planten water met een gieter. Laat uw kind helpen om de
planten water te geven.
Zingen:
 Zing het liedje ‘Het regent’. Tik daarbij zachtjes met uw vingers op het
lichaamsdeel dat u noemt in het liedje. Kijk of uw baby het leuk of prettig
vindt wanneer u dat doet. Waaraan merkt u wat uw baby wel of niet leuk
vindt?
 Doe met behulp van het liedje ‘Het regent’ een kietelspelletje met uw kind.
Doe met uw vingers de vallende druppels na. Laat uw kind aanwijzen of
vertellen waar u de regendruppels moet laten vallen. Op zijn buik, nek,
wang?

Bewegen:
 Tijdens een activiteit van dit thema spelen de baby’s met een bal. Het is
goed om activiteiten met de bal vaak te herhalen, zodat uw baby steeds
beter weet wat hij met een bal kan doen.
Leg kleinere baby’s op hun buik om met de bal te
spelen. Door baby’s veel op hun buik te laten spelen,
krijgen ze een sterke rug en oefenen ze om zich op
te richten. Rol de bal zachtjes naar uw baby toe en
kijk of hij/zij de bal al pakt. Ook bij oudere baby’s,
die al kunnen zitten, rolt u de bal naar uw baby toe.
Stimuleer uw baby om de bal terug te rollen.
 Tijdens een regenachtige periode speelt uw kind
misschien minder vaak buiten dan anders. Toch moet uw kind de energie
kwijt. Doe daarom binnen een activiteit waarbij uw kind zich kan bewegen.
Doe bijvoorbeeld samen een regendans op muziek. Of leg een soort kussen
neer en spreek af dat het een regenplas is, waar uw kind lekker in mag
stampen en springen.
Ontdekken:
 Voor uw baby is alles nieuw. Maar stukje bij beetje leert hij wat er om hem
heen te zien is. Eerst alleen de dingen die heel dichtbij zijn, zoals zijn eigen
bedje, uw schoot en de box. Maar hoe ouder uw baby wordt, hoe meer hij
van de omgeving wil zien. Loop met uw baby rond en benoem wat je ziet en
wat je samen tegenkomt.
 Kijk samen met uw baby naar buiten. Wat zien jullie? Regent het? Baby’s
vinden de regendruppels op de ramen vaak heel interessant. Geef uw baby
de kans om naar de druppels te kijken.
 Zet samen met uw kind een paar bakjes van verschillende groottes buiten in
de regen. Kijk na een flinke bui hoeveel water er in de bakjes zit. Uw kind
zal het leuk vinden om met het water in de bakjes te gaan spelen. Wanneer
het te koud is, kan uw kind natuurlijk ook binnen met water gaan spelen bv.
in bad.

