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peuters en kleuters
De grote groene wei

Lestips

Instap
Ga naar een park, grasveld, weide … Laat de kleuters op
hun rug liggen en hun ogen sluiten. Laat hen even luisteren welke geluiden ze horen. Horen ze auto’s, diertjes,
ruisende bladeren …? Vertel daarna rustig het verhaal.

Activiteiten
• Ga naar een (veilige) plaats waar hoog gras aanwezig
is en speel verstoppertje.
• Hou een kringgesprek: ‘Wie kent ook een plaats waar
een vijver, hoog gras … is? Zijn er veel zulke plekjes in de stad? Waarom (niet)? Wie is
al eens verdwaald geweest? Was je toen bang? Wie heeft jou gevonden?’
• De kleuters beschilderen een blad met waterverf: de bovenste helft blauw, de onderste helft groen. Ze tekenen dieren in het gras of knippen die uit en kleven ze op.
Daarna kleven ze er lange grassprietjes op, zodat het lijkt alsof de dieren verstopt zijn.

Spel
Maak een vlinder en een sprinkhaan. Ga naar buiten en zing op de melodie van
Schipper, mag ik overvaren…?: ‘Mama, mag ik overvliegen, ja of nee? Kom je me dan
wel weer zoeken, ja of nee?’ Steek je de vlinder in de lucht, dan fladderen de kleuters
naar de overkant. Steek je de sprinkhaan in de lucht, dan springen de kleuters naar de
overkant.

Piep mag Mauw zeggen
Instap
Neem een kopie van de vier seizoensprenten. Kopieer
enkele typische prenten uit het boek en sorteer deze samen
met de kleuters. In welk seizoen maakt Piep zandkastelen?
In welk seizoen is Piep jarig?

Activiteiten
• De kleuters knippen huizen uit kranten en tijdschriften en
kleven ze naast elkaar, zoals de straat van Piep en Mauw.
Geef elk huis een bewoner en maak jullie eigen verhalen.
• Piep en Mauw gaan samen naar de supermarkt. Ga met de kleuters op stap naar een
supermarkt of buurtwinkel. Wat zien de kleuters allemaal onderweg? Lijkt de omgeving
op die van Piep en Mauw? Zijn er meer of minder huizen? Meer of minder winkels?
• Piep zorgt goed voor Mauw. Breng met de kleuters een bezoekje aan een rusthuis.
Zo leren de kinderen dat mensen voor oudere mensen zorgen. Ze kunnen zelf ook
helpen: een deur openhouden, iemand ondersteunen, iets kleins oprapen … Dit is een
heel verrijkende activiteit.
• Dit is een leuk boek om elke dag een verhaal uit voor te lezen, als afsluiter van de
dag. Je kan de verhalen ook naspelen. Trek de figuren van Piep en Mauw over op een
wit blad, knip ze uit en plak ze op een stokje. Hang een wit laken op en zet er een
grote lamp achter om een schimmenspel te spelen.
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