THEMA HATSJOE
Beste Ouders / Verzorgers,
De komende weken gaan wij het over het thema “Hatsjoe”
hebben. In dit thema is Puk ziek. Hij is verkouden. De kinderen
verzorgen Puk gaan zorgen dat Puk zich weer beter gaat voelen.
Gelukkig is Puk aan het eind van het thema weer helemaal beter. We hebben een echte ziekenhoek
in onze speelzaal, doktersspullen en zieke Puk. De kinderen kunnen spelen dat ze zelf de dokter zijn.
Ze kunnen met onze zieke Puk spelen en de zieke knuffels en poppen weer beter maken. De nadruk
ligt in dit thema dan ook op ziek zijn en weer gezond worden.
Wat gaan wij doen op de peuterspeelzaal:
 De kinderen ontdekken dat Puk verkouden is en helpen met zijn neus snuiten.
 De kinderen plakken pleisters op de verschillende lichaamsdelen en kunnen die dus
benoemen.
 De kinderen gaan Puk verzorgen en vragen hoe het met hem gaat.
 Wij spelen een bezoek aan de dokter na.
 Wij lezen voor uit het knieboek van Uk en Puk. Dit verhaal heet ‘’Hatsjoe!’’ en gaat over de
muizen Wikki en Cas die ziek worden.
 Wij sluiten het thema af met dat Puk gelukkig weer beter is en zingen een liedje over ziek zijn
en weer beter worden.
Wat kunt u thuis doen?
o
o
o

Samen met uw peuter praten over ziek zijn en weer beter worden.
Samen met uw peuter liedjes zingen: Waar heb je pijn Puk, Altijd is kortjakje ziek. Deze
liedjes staan verderop in dit themaboekje.
Een verhaal aan uw peuter voorlezen of samen naar de bibliotheek.

Versjes en liedjes bij dit thema:
Waar heb je pijn, Puk? Waar heb je pijn, Puk?
Hoe gaat het met jou? Hoe gaat het met jou?
Heb je pijn in je buikje? Heb je pijn in je buikje?
( hoofd, been, arm enzovoort….)
Au, au, au! Au, au, au! (Op toon van vader Jacob)
Altijd is Kortjakje ziek
Midden in de week , maar ‘s zondags niet.
‘s Zondags gaat hij naar de kerk
Met een boek vol zilverwerk
Altijd is Kortjakje ziek
Midden in de week, maar ‘s zondags niet.
Woorden bij het thema:
het hoofd huilen
de dokter
vallen
de zakdoek
op bezoek gaan

blij
snuiten
verkouden
ziek zijn
au! het been

de buik
pijn doen
de pleister
verdrietig
hoesten

niezen
de neus
de pijn
de arm
beter /gezond

Leuke boeken, die bij dit thema passen:
Moet je hoesten Sam?— Emy Hest
Nijntje in het ziekenhuis—Dick Bruna
Karel in het ziekenhuis—Liesbeth Sleger
Dribbel heeft buikpijn—Eric Hill
Dikkie Dik pleisters plakken—Jet Boeke
Jip en Janneke – verhaaltjes over ziek zijn
Foto’s van het vorige thema (voorjaar/pasen)

