
Hoe kunt u aansluiten bi i  het thema?

Ki ik ie  in  de groep
. Tijdens dit thema gaan de kinderen een kunstwerk maken met gekleurde druppels.

Heeft u het kunstwerk, dat uw kind heeft gemaakt, al gezien?

Verzorgen
. Doe in bad een regenbuitje na met een gietertje, een vergiet of de douche. Zing het

l iedje'Het regent'. Durft uw kind zijn hand in de regenbui te houden? En zijn neus of

z i jn hoofd? Durf t  uw kind in de regenbui  te staan? St imuleer 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.

Samen p ra ten
. Praat met uw kind over zijn regenkleren. Heeft uw kind een jas met een capuchon of

regenlaarzen? Of laat  uw kind ervaren hoe ju l l ie onder de paraplu droog bl i jven, maar

juist  nat  worden als u de paraplu inklapt.
. Kijk samen met uw kind naar buiten. Wat zien jull ie? Wat voor weer is het? Regent

het? Schijnt de zon? En als jull ie naar buiten gaan, is het koud of warm, nat of droog?

Praat regelmatig met uw kind over het weer. Zo wordt uw kind zich bewust van zijn

omgeving.

Z ingen
.  Doe met behulp van het l iedje 'Het regent 'een kietelspel let je met uw kind. Doe met

uw vingers de vallende regendruppels na. Laat uw kind aanwijzen of vertellen waar u de
'regen'moet laten val len.  Op zi jn buik,  nek,  wang?

Bewegen
. Tijdens een regenachtige periode speelt uw kind misschien minder vaak buiten dan

anders. Toch moet uw kind zijn energie kwijt. Doe daarom binnen een activiteit waarbij

uw kind zich kan bewegen. Doe bijvoorbeeld samen een regendans op muziek. Of leg

een groot kussen neer en spreek af dat het een regenplas is, waar uw kind lekker in mag

stampen en spr ingen.

Ontdekken
. Misschien vindt uw kind waterverven leuk. Op deze leefti jd gaat het er vooral om dat

uw kind ervaart wat er gebeurt als hij een kwastje eerst in het water en de verf doopt

en daarna op het papier uitsmeert. Het plezier in het doen staat voorop.

. Zet samen met uw kind een paar bakjes van verschil lende grootte buiten in de regen.

Kijk na een fl inke bui hoeveel water er in de bakjes zit. Uw kind zal het

leuk vinden om met het water in de bakjes te spelen. Wanneer

het te koud is, kan uw kind natuurli jk ook binnen met water

spelen, bijvoorbeeld in bad.
. Kinderen houden ervan om geluid te maken. Trommel eens

met uw vingers of handen op tafel en kijk of uw kind gaat

meedoen. Als dat het geval is, varieer dan in hard en zacht.
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