THEMA:
HET WEER

Samen knutselen

Onze regenjas!
Benodigdheden:
•

Plastic zakjes (in allerlei kleuren) of vuilniszakjes

•

Watervaste gekleurde stift

Werkwijze:
In de herfst regent het vaak buiten. Bespreek met de kinderen wat er gebeurt als het
regent. Dan wordt je nat. En wat gebruik je dan? Een paraplu of een regenjas!

Een eigen regenjas
Laat de kinderen kiezen welke kleur regenjas zij het liefst willen en/of met welke kleur zij
hun naam erop geschreven willen hebben. Benoem met elkaar de kleuren. Maak in de
plastic tas een ruim gat voor het hoofd en de armen.

Een regenjas voor de pop/knuffel
Wanneer alle kindjes een regenjas hebben, kun je deze
ook maken voor de pop/knuffel. Laat de kinderen testen
of de regenjas waterdicht is, door ze (buiten) met een
plantenspuit op de regenjas te laten spuiten. Dit kunnen
ze zelf op een pop/knuffel doen.

In dit werkje worden kleuren benoemd en aangeleerd.
Oefen ook de begrippen: nat, droog, regen, regenjas,
regendruppels.

BELANGRIJK!
Doe dit werkje alleen als je er als (gast)ouder
continu en met volle aandacht bij bent en laat
de kinderen niet zonder toezicht met de plastic
zakken lopen.
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De kleuren van de regenboog
Benodigdheden:
•

Ecoline of waterverf

•

Wit (stevig) papier

•

Dunne verfkwastjes

•

Optioneel: een kan, glazen potjes, rietjes,
schoenendoos of een knikker.

Werkwijze:
Zet een kan water op tafel en de glazen potjes. Schenk een laagje water in de potjes. Meng
er een druppeltje rode ecoline of waterverf doorheen, zodat het water een rode kleur
krijgt. Laat het kind goed roeren. Doe dit ook met de andere kleuren. Bespreek met de
kinderen de kleuren die er ontstaan.

Doop de kwast in het rode water en houdt de kwast een stukje boven het papier. Laat een
druppel op het papier vallen. De druppel zal langzaam heen en weer rollen, als het kind het
papier rustig heen en weer beweegt. Je kunt de druppels ook weg laten blazen door een
rietje.

Doe dit ook met de andere kleuren. Zo ontstaat een mooi schilderij. Laat de kinderen zelf
de kleuren kiezen die zij willen en benoem deze nogmaals als het schilderij af is.
Bij de jongste kinderen kun je een knikker in de verf dopen en deze over de bodem van een
schoenendoos laten rollen.

Tijdens dit knutselen werk je met de kleuren, de fijne motoriek en worden bijvoorbeeld
woorden als druppel en water benoemd.
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Regen en zon geeft.. een regenboog!
Benodigdheden:
• Stroken of vellen gekleurd papier
• Watten
• Gekleurd ijzerdraad
Werkwijze:

OPTIE 1

Optie 1: Knip stroken papier voor. Laat de
kinderen deze in stukjes scheuren. Daarna
kunnen ze deze opplakken op de
regenboog.

(zie

volgende

pagina).

Onderaan of boven de regenboog kunnen
de kinderen eventueel nog watten
plakken als wolken.
Optie 2: De oudere kinderen kunnen (eventueel met
wat hulp) een 3D regenboog maken. Knip eventueel
de stroken al voor (van lang na kort zie afbeelding).
Laat de kinderen deze van lang naar kort leggen. De
langste boven op. Hierna doe je een nietje in elke
kant, waarbij alle stroken op elkaar liggen. De
kinderen kunnen nu aan het einde van de strook de
witte wolken plakken.

OPTIE 2

TIP!
Bespreek met de kinderen hoe een regenboog ontstaat. Laat de kinderen vertellen of ze wel eens een
regenboog hebben gezien. Laat ook bij dit werkje weer de nadruk liggen op de kleuren.
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