Lessuggesties bij hard en zacht

Spellen in de speelzaal:
-

Door de zaal lopen en kleine en grote dieren nadoen. Hierbij maken de kleine
dieren natuurlijk zachte geluiden en de grote dieren harde. Doe er 1 of 2 voor en
laat daarna verschillende kinderen een dier noemen. Zo kun je natuurlijk ook op
verschillende manieren naar de overkant lopen, “Schipper mag ik overvaren?”
spelen of de Ark van Noach vullen.

-

De tijger en de slang (tikspel): alle kinderen kruipen door de zaal als apen. 1
kind is de slang en 1 kind is de tijger. Als de slang bekend is mag deze niet weten
wie de tijger is. De slang kan even buiten de ruimte wachten en gehaald worden
als de tijger is gekozen. De slang maakt hele zachte sisgeluiden en tikt daarbij
kinderen aan. Je kunt de slang alleen goed horen als iedereen heel stil kruipt. Als
de slang de tijger tikt brult de tijger heel hard waarna de tijger de slang
rennend moet “pakken” als de slang is getikt worden een nieuwe slang en tijger
gekozen.

-

De muizen en de olifanten (luister/doe verhaal): vertel het volgende verhaal
over een muis en een olifant. Zodra in het verhaal het woord “muis” wordt
genoemd “stampen” de kinderen als kleine muisjes door de zaal. Als het woord
“olifant” wordt genoemd als stampen ze als olifanten. Het verhaal:

In een bos hier ver vandaan woonde eens een kleine grijze muis. Hij heette Bas.
Naast hem woonde zijn grote vriend Ollie de…beer. Olifant Willem was Ollie zijn
andere buurman. Op een dag was Ollie op vakantie. Muis Bas wilde hem helpen
door de plantjes in de tuin wat water te geven. Willem de Olifant zag dat en
vroeg wat de muis aan het doen was. De muis zei dat hij plantjes water gaf, maar
dat dat voor een muis héél véél werk was. Muizen zijn niet zo groot en kunnen
met hun muizen-gietertjes niet veel water in 1 keer meenemen. Olifant Willem
moest heel hard lachen! “Ha, ha, ha, ja, dat schiet niet op aardige muis! Stap
maar op mijn grote slurf, dan zal deze olifant jou eens even laten zien hoe een
olifant dat doet!” De muis stapte op de olifantenslurf en de olifant liep naar de
vijver. Hij zoog zijn olifantenslurf haalde nog een keer diep adem en…spoot in 1
keer alle plantjes nat! Zo zie je maar: als muizen met olifanten samenwerken, is
het werk zo gedaan!

