PUK en KO: Hatsjoe

Hatsjoe

We zijn samen met de basisschool
gestart met de themaweken: Gezond
gedrag en dan vooral:
gezond en ziek zijn.
De peuterspeelzaal koppelt dit aan het
thema Hatsjoe van Puk en Ko.

In dit thema is Puk ziek, hij is
verkouden. De kinderen verzorgen Puk,
gaan op ziekenbezoek en brengen een
bezoek aan de dokter. Natuurlijk
proberen ze zelf ook om Puk beter te
maken.
Gelukkig is Puk aan het einde van het
thema weer helemaal beter.
De nadruk ligt in dit thema dan ook op
ziek zijn en weer gezond worden.

Puk:
Puk is het speelkameraadje van de
kinderen, hij is één van hen. Hij maakt
dezelfde dingen mee en leeft in een voor
de kinderen herkenbare wereld.
We zijn met dit project dus vooral bezig
met de taal- en spraakontwikkeling van
de kinderen en de sociaal-emotionele
ontwikkeling.
Via Puk worden de kinderen bij vele
activiteiten betrokken en wordt op een
veilige en prettige manier interactie met
de kinderen uitgelokt, zowel verbaal als
non-verbaal.
Door alles voor Puk te benoemen en met
Puk te doen, zijn we nog bewuster bezig
met de activiteiten op de peuterspeelzaal
en tegelijkertijd natuurlijk de taal!
Puk geeft de kinderen taalaanbod, lokt
taalgebruik bij hen uit en geeft daarop
ook weer commentaar.

Ziekenhuis Paultje
We hebben de poppenhoek omgetoverd
tot een ziekenhuishoek.
Puk ligt in z’n pyjamaatje ziek in het
ziekenhuisbed. Er staan verschillende
poppenbedjes met poppen/knuffels die
ook ziek zijn. We hebben zelfs een groot
bed voor de peuters beter gemaakt
worden door de andere peuters.
Natuurlijk hebben we allerlei
doktersspullen:spuitjes,pillendoosjes,
pleisters, verbandjes. De kinderen zich
verkleden met een
verpleegstersjurkjes/schorten en de
dokterskoffer gebruiken. Verder is er een
echte wachtkamer.
Zo kunnen de peuters op hun manier
kennis maken met alle aspecten van ziek
zijn en zorgen dat iedereen weer beter
wordt.

Aktiviteiten

Liedjes/versjes:

Speelgoed/spel:
We laten de kinderen met het duploziekenhuis spelen en in ons eigen
ziekenhuis met spuitjes, pleisters ed.
Verder hebben we een memorie-spel en
een lotto gemaakt met toepasselijke
tekeningen.

Au!
Au! Au!
Mijn vinger doet zeer.
Plak maar een pleister
en ik voel hem niet meer

Poppendokter:
De poppendokter komt ook langs, om
samen met de kinderen hun knuffel/pop
beter te maken
Boeken:
Karel in het ziekenhuis
Muis in het ziekenhuis
Knutselen:
We maken een koffertje voor onze
dokters en zusters met doktersspullen
erin.
De knuffelbeer heeft z’n been gebroken
en die moet in het gips.
Met de kinderen maken we ook een beer
een been in het gips.
Als je op ziekenbezoek gaat neem je iets
leuks mee, een klein cadeautje.
We maken met de kinderen bloemen en
pakken het mooi in.
De Kring:
In de kring praten we met de kinderen
over ziek zijn. Wie is er wel eens ziek
geweest, wat had je toen?
Over vallen en pijn hebben en dat je
verdrietig mag zijn als je pijn hebt of
ziek bent.
Hoe kun je weer beter worden?
Wat moet je dan eten/drinken enz.
Wat is er gezond en wat niet.

Au! Au!
Ik heb pijn in mijn rug.
Plak maar een pleister
en doe het dan heel vlug.
Au! Au!
Puks arm doet zo’n pijn.
Geef maar een kusje
en Puk voelt zich weer fijn.
Dag Dokter
Dag dokter, dag dokter
Ik ben een beetje naar.
Ik heb het warm, ik heb het koud
en ook mijn buik doet raar.
Kijk eens in mijn oren,
kijk eens in mijn mond.
Geef een drankje of een pil,
dan ben ik weer gezond.
Klein konijntje
Moeder konijntje
zat bij haar kleintje,
zat bij haar kleintje
dat keelpijn had.
Ze zat op een bankje
en gaf het een drankje
kleintje konijntje
die snuffelde wat
“Stil maar mijn kleintje”
zei moeder konijntje,
“morgen dan heb je
geen keelpijn meer.”
kun je weer hollen,
eet je weer knollen
en dan doet je buikje
beslist niet meer zeer !

