Lessenoverzicht School aan het water
Les 1 Het water dat ik ken

Les 2 Het water dat ik kleur

Les 3 Ik rol, golf, druppel en kabbel

Les 4 Gastles met verteller Arda Cassée

Inhoud

De leerlingen maken kennis met water door
er naar te luisteren, te proeven, te voelen,
er over na te denken, er over te praten en
woorden te geven aan
water-herinneringen.

De leerlingen bekijken water in allerlei
verschillende kleuren. Daarna gaan ze zelf
aan de slag met water kleuren.

De kinderen kijken het filmpje Tikke takke
regen en zingen en tikken mee. Met
bodypercussie maken de leerlingen een
regenbui. Het tweede filmpje laat zien hoe
water beweegt. De leerlingen bestuderen
en benoemen deze verschillende
bewegingen. In het tweede gedeelte van
de les onderzoeken de kleuters met het
hele lichaam of zij net zo kunnen bewegen
als water, door te rollen, golven, kabbelen,
etc.

In de laatste les vertelt Arda Cassée een
verhaal over water en de leerlingen
brengen met eigen lijf en attributen het
verhaal tot leven.

Doel

de leerlingen maken door middel van de
zintuigen kennis met water in de meest
brede zin van het woord
kinderen worden zich bewust van het water
in hun dagelijkse omgeving
de kleuters experimenteren met maken van
water geluiden

De leerlingen omschrijven de kleur van
water uit herinnering, uit de kraan en van
diverse afbeeldingen.
Ze kleuren water met crêpepapier.
De kleuters benoemen in eigen woorden de
kleur die ze het water hebben gegeven.

De leerlingen zingen over regen
De kleuters beelden regen uit met
percussie
De leerlingen omschrijven in eigen
woorden hoe water beweegt
De kinderen onderzoeken met het eigen
lichaam hoe water beweegt

De leerlingen verbeelden met eigen lijf en
attributen verschillende personages uit een
verhaal

Nodig

voldoende materialen voor een waterhoek
of voor de hele klas in groepjes: kan/gieter
met water, emmer/bak, bekertje, lepel,
rietje, teentjes/knikkers, etc.
waterafbeeldingen: plas, omwalling, kraan,
Julianabrug, Sportcomplex
extra:
kurk, knikker, pingpongbal, legoblokje,
sleutel, etc.

water afbeeldingen: zwembad, reflectie,
vijver, zee, regen
filmpje toveren
per leerling een transparante en kleurloze
pot of fles ( lege appelmoespotten of
waterflesjes werken prima). Dit kan van
huis uit meegenomen worden, niet elk kind
hoeft dezelfde maat te hebben. Voor een
expositie is het wel het mooist als alle
potten/flessen allemaal van hetzelfde
materiaal zijn, dus of plastic of glas.
verschillende kleuren crêpepapier
lepels om te roeren

verschillende kort en lang klinkende
instrumenten
filmpje Tikke takke regen
filmpje regen-koor
filmpje water stream

Arda heeft een stroompunt/stopcontact
nodig voor haar geluidsinstallatie

Fruitweg 48

■

Postbus 160

■

3980 CD Bunnik

■

T: 030 - 659 55 20

■

F: 030 - 659 05 10

■

E: info@kunstcentraal.nl

■

www.kunstcentraal.nl
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Lessenoverzicht School aan het water
Les 1 Het water dat ik ken
Tijd

Les 2 Het water dat ik kleur

30 minuten, op te delen in 2 x 15 minuten

30 minuten

Voorbereiding

Fruitweg 48

■

Postbus 160

Les 3 Ik rol, golf, druppel en kabbel
30 minuten in klas + 30 minuten in
speellokaal/gymlokaal

Verzamel voldoende potten/flesjes
Leg crêpepapier klaar
extra:
titelkaartjes

■

3980 CD Bunnik

■

T: 030 - 659 55 20

■

F: 030 - 659 05 10

■

E: info@kunstcentraal.nl

Les 4 Gastles met verteller Arda Cassée
60 minuten
zorg voor een geschikte plek, zodat de
leerlingen voldoende ruimte hebben om te
bewegen bij het verhaal
heb met de leerlingen het liedje Tikke takke
regen geoefend

■

www.kunstcentraal.nl
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