Ouderbrochure ‘Holletje, bolletje, lente!’
De lente is een bijzonder seizoen. Er verandert in enkele
weken tijd heel veel. Zeker als de temperatuur gaat
stijgen. De natuur verandert zichtbaar. De bomen en
struiken krijgen blad, langzamerhand verschijnen de
lentebloemen in allerlei kleuren, er is weer meer gefluit
van vogels te horen. De dikke winterkleren gaan in de kast
en de wat meer luchtige kleren kunnen op sommige dagen
al worden aangetrokken. Hoe beleeft uw kind deze
veranderingen? Wat denkt u? Jonge kinderen zijn erg
gericht op wat ze zien, horen, ruiken en proeven. Ze willen
alles met de handen vastpakken en onderzoeken. Ziet u
dat uw kind ook doen? Heeft u het ook zo druk met
uitleggen en vertellen hoe alles heet? Wil uw kind ook
weten wanneer die bloem uit de bol tevoorschijn zal
komen, hoe en waar de vogels hun nest maken en wie er
voor de pasgeboren vogeltjes zorgt?
Peuters zijn zich misschien voor het eerst wat meer bewust van de veranderingen van de winter naar
de lente. Het is vroeger licht en het blijft langer licht. Dat geeft al een heel andere sfeer. Als het
warmer lenteweer is, veranderen ook de bezigheden. Misschien maakt uw kind mee dat u bezig bent
in de tuin, bijvoorbeeld met het gazon voor het eerst weer maaien en het winterafval opruimen.
Het Piramide-project waar we nu mee beginnen gaat over ‘lente’. We beginnen heel dicht bij de natuur
door een lentewandeling te maken. De kinderen voelen aan takken met knoppen en blaadjes die
uitlopen. Misschien ontdekken we een vogelnestje. We kijken naar lentebloemen en hoe een kuiken
uit een ei komt. We praten over jonge dieren en uw kind leert liedjes en versjes over dieren, eieren,
vlinders en vogels.

Doet u thuis mee?
Waaraan merkt u in uw eigen omgeving het beste dat het
lente is geworden? Welke boom of struik krijgt het eerste
blad? De planten in de tuinen en in de bermen beginnen
weer uit te lopen. Misschien is er een vogel die in de tuin of
ergens dichtbij in de buurt een nest heeft gemaakt. Overal in
winkels en bloemenkraampjes verschijnen de lentebloemen
en u haalt de eerste potjes met blauwe druifjes en narcissen
in huis. Maak uw kind opmerkzaam op al die veranderingen.
Laat uw dreumes of peuter meehelpen met uw
tuinwerkzaamheden, door bijvoorbeeld dode takjes in een
emmer te gooien. Als u planten gaat zaaien in een bakje of
buiten in de volle grond, betrekt u uw kind bij het klaarmaken
van de aarde, het zaaien en het begieten.
Maak samen met het gezin een lentewandeling door een natuurgebied dat u mooi vindt. Of wandel
door het park, het plantsoen of in het buitengebied. Overal zijn mogelijkheden om het lenteweer mee
te maken en ervan te genieten. Laat uw kind spelen met alles wat het onderweg tegenkomt en wil
onderzoeken. Bekijk de takken van een heester of boom met knoppen. Komt daar al wat groen van
nieuwe blaadjes uit? Als de temperatuur hoog genoeg is, zijn er al kleine vlinders te zien zoals het
koolwitje en het citroenvlindertje. Waar vliegen die heen? En als u wilt constateren of de lente echt
begonnen is luister dan eens of u de koekoek hoort. U kunt hem samen ook proberen te roepen
natuurlijk: ‘koekoek … koekoek …’
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In de lentetijd ervaart u enkele weken lang de
sfeer die bij Pasen hoort, ook al is dat een feest
dat in uw gezin misschien niet wordt gevierd. In
etalages komen de kippen, eieren en kuikentjes
tevoorschijn in allerlei vormen en maten. Bij de
lente horen eieren en het is leuk om die samen
met uw kind te beschilderen, erop te laten
tekenen met vetkrijtjes of ze te laten beplakken
met gekleurde papiertjes of plakkertjes. En
natuurlijk is eieren verstoppen en ze gaan
zoeken een spannend peuterspelletje.
Geef uw peuter thuis een potje met een bloembol waarvan de bloem nog niet te zien is. Bespreek met
uw kind waar het potje het beste kan staan. Het heeft licht nodig en iedere dag een heel klein beetje
water om te kunnen groeien. Volg goed wat er gebeurt: wanneer is voor het eerst de kleur van de
bloem te zien? Hoe hoog zijn de steeltjes nu al en hoe komt de bloem tot bloei? Het is ook boeiend
om te kijken hoe de bloem raakt uitgebloeid.
Als u onderweg bent in de auto met uw kind op de achterbank, en u rijdt in het buitengebied, let dan
eens op welke dieren er in de weilanden staan. Misschien kunt u er speciaal naartoe rijden als u weet
waar schapen met lammetjes te zien zijn, een paard met een veulen of waar ergens kippen met
kuikentjes te zien zijn.
Uw kind hoort bij de gastouder nieuwe woorden en begrippen die met het onderwerp ‘lente’ te maken
hebben. Als u thuis deze woorden en begrippen spelenderwijs gebruikt in gesprekjes met uw kind,
helpt u mee aan de ontwikkeling van de woordenschat.

Wat baby’s en dreumesen graag doen
Baby’s en dreumesen kunnen erg genieten van een liedje waarin ze uitgenodigd worden om zelf
geluiden te maken. Bijvoorbeeld in het liedje ‘Poesje mauw’ imiteren de kinderen geluiden van een
poes of hond. Herhaal het liedje een paar keer en laat de dreumes zelf de vraag in het liedje
beantwoorden: Wat zegt hij? en het dierengeluid laten maken.

Voorlezen
U kunt het boekje ‘Egeltje prikkeprik’ samen met uw oudere baby of dreumes bekijken. Het is een
kartonnen boekje met bijna fotografische tekeningen van dieren die in de tuin kunnen voorkomen.
Laat een baby die vooral nog in het stadium is van bladeren, nog eens bladeren en het boek omkeren.
Een dreumes zegt misschien al welk dier het ziet, wil het dier aaien, klapt er met zijn handje op of
probeert het te pakken. Let op de momenten dat het kind u betrekt bij het kijken. Wijs aan of reageer
op het wijzen van het kind. Als de pagina lang genoeg blijft open liggen, krijgt u de kans om de tekst
voor te lezen.
Voor meer voorleestips: www.boekstart.nl
Lente
Linden, Elly van der & Debbie Lavreys (2006) | Egeltje Prikkeprik |
Uitgeverij Clavis
Het boek 'Egeltje Prikkeprik' is een kartonnen boek met realistische, bijna
fotografische tekeningen van dieren die in de tuin kunnen voorkomen: een
eekhoorn, een egel, een roodborstje, een vlinder, een lieveheersbeestje en
een slak. Het zijn dieren die kinderen spannend vinden en die ze
misschien wel eens buiten hebben gezien of kunnen ontdekken. Naast het
plaatje staat een versje over het dier dat eindigt met een uitnodigend
slotzinnetje, bijvoorbeeld bij de vlinder: Kom maar vlinder, kom bij mij. Elk
versje eindigt op een vergelijkbare manier. De versjes met de speelse taal
en met veel alliteratie zorgen voor een rijk taalaanbod.

© Cito B.V. Arnhem (2013)

Wat peuters graag doen
Peuters ontdekken vaak als eerste wat er op de grond beweegt of rondkruipt. Ze zien een mier, een
kevertje, lieveheersbeestje of pissebed en zitten die vol belangstelling op hun knietjes te bekijken. U
kunt uw kind leren dat het de diertjes met rust moet laten. Maar zo’n beestje samen van dichtbij
bekijken, bijvoorbeeld wanneer u het op een groot blad heeft laten kruipen, is een boeiende
gebeurtenis. U wijst uw kind op de pootjes en de vleugels en hoe het diertje loopt en vliegt. Ook een
slak is spannend om goed te bekijken en dat de slak in het slakkenhuis weg kan kruipen, spreekt erg
tot de verbeelding. Vraag uw kind maar eens of het zo’n diertje wil tekenen nadat het goed bekeken is.
U zult er versteld van staan hoe uw kind dit doet en wat het precies probeert te tekenen.
Versje om op te zeggen als er een vlindertje wordt ontdekt:
Fladdervlindertje
Elly van der Linden
fladdervlindertje
mooi en licht
vleugels open
vleugels dicht
fladdert vrolijk
wordt niet moe
waar vliegt het vlindertje
nu naar toe?

Voorlezen
Bij de gastouder wordt tijdens het project een speciaal boek over ‘lente’ voorgelezen. Dat gebeurt niet
één keer maar meerdere keren. Zo leert uw kind het verhaal goed kennen. Maar niets is zo fijn voor
uw kind als het thuis ook nog eens door u wordt voorgelezen. Uit hetzelfde boek!
Het prentenboek over ‘lente’ waar uw kind uit wordt voorgelezen is:
Ingeborg Bijlsma & Monica Maas  Bobbi in de tuin  Uitgeverij Kluitman
Bobbi is een beertje dat al in een hele serie ‘Bobbiboekjes’ de hoofdrol
speelt. Hij heeft speelgoedvriendjes: Ollie de olifant, Giraf, Eend, Stip het
lieveheersbeestje, Muis en Joupy de zeehond. In dit boekje beleven ze
avontuurtjes in de tuin die herkenbaar zullen zijn voor de jongste peuters.
Bobbi en Ollie rijden rond met de kruiwagen. Ze vallen allebei in het gras
en ontdekken daar een slak. Bobbi zaait in zijn groentetuintje, hij harkt,
ontdekt een vlinder en geeft de bloemen water. Samen met zijn vriendjes
maakt hij er bij de kraan een flinke plenspartij van. Tot slot gaat Bobbi naar
binnen en kijkt samen met zijn vriendjes door het raam naar zijn tuin.
Kijk ook eens naar de speciale website over Bobbi: www.Bobbi.nl
Nog meer prentenboeken over het thema ‘lente’ om thuis voor te lezen:
• Liesbet Slegers  Karel in de lente  Uitgeverij Clavis  Eenvoudig prentenboek
• Dick Bruna  De tuin van Nijntje  Uitgeverij Gottmer  Prentenboekje op rijm
• Betty Sluyzer en Mies van Hout  Kinderboerderij  Uitgeverij Kimio/Mercis Publishing  Klein
prentenboek met vraag en antwoord
• Martin Waddell & Jill Burton  Het ei  Uitgeverij Lemniscaat  Prentenboek
• Olivier Dunrea  Ollie  Uitgeverij Gottmer  Klein kartonnen prentenboek
• Julie Sykes en Jane Chapman  Dottie’s eieren  Uitgeverij Lemniscaat
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