Zacht zijn de wolken
Leestip
Voordat u een vers voorleest, kunt u de kinderen vragen naar de betekenis van een bepaald
begrip. Bijvoorbeeld: ‘Wat is zacht?’ Herhaal de voorbeelden die de kinderen noemen en
praat erover. Lees dan het versje en bekijk samen de tekening. Laat de kinderen de
voorbeelden uit het versje nog eens herhalen. Vraag nu een kind om in de klas een zacht
voorwerp aan te wijzen. Een trui, je wang, een kussen, etc.
Voorbeelden uit de natuur
Neem fruit, groente, noten, veertjes, mos, steentjes, takjes en dergelijke mee en leg die in de
kring. Vraag een kind bijvoorbeeld om aan te wijzen wat zwaar is; de steen. Laat het
voorwerp de kring rondgaan, zodat kinderen kunnen voelen. Alle begrippen kunnen zo
besproken worden.
Knippen en plakken
Kleuters kunnen uit tijdschriften voorbeelden knippen van begrippen, zoals: hoog, mooi, vies,
lang, etc. Plak de voorbeelden bij elkaar op grote vellen papier en hang ze in de klas.
Tegenstellingen
In het boek zijn een aantal tegengestelde begrippen opgenomen: warm-koud, zwaar-licht,
hard-zacht, groot-klein. Deze versjes kunnen prima samen gelezen en besproken worden.
Leg een reeks voorwerpen of afbeeldingen neer en laat de kinderen sorteren. ‘Wat hoort bij
hard en wat hoort bij zacht?’ Of: ‘Welke dieren leven in een warm land en welke in een koud
land?’
Spelletjes
Rian Visser heeft veel voorbeelden samen met haar zoontje van vier jaar bedacht. Daar
hadden ze veel plezier in. Maak van het voorbeelden zoeken een spelletje. Noem een begrip
en laat de kinderen om beurten een voorbeeld bedenken.
Leg een voorwerp onder een theedoek en laat een kind voelen. Is het hard, zacht, lang,
klein, zwaar, etc? Wat zou het zijn? Haal dan de doek weg en bespreek de eigenschappen
van het voorwerp nogmaals.
De begrippen hard, zacht, groot, klein, lang, kort, hoog en laag zijn met gymnastiek goed te
vertalen naar bewegingen. Hard stampen, zacht op je tenen lopen, maak je klein, maak je
groot, etc.
Een mooi vies varken
Teken een varken en laat de kinderen het mooi roze schilderen. Als de verf droog is, smeer
je wat lijm op het varken. Op de lijm strooi je zand. Klaar is een lekker vies varken!
Heeft u zelf een leuk idee?
De begrippen uit Zacht zijn de wolken lenen zich voor tal van knutselideeën en spelletjes.
Heeft u zelf iets bedacht? Stuur een e-mail naar de schrijfster rian@rianvisser.nl. Zij zal de
leukste ideeën verzamelen op haar website www.rianvisser.nl om andere kinderleid(st)ers
aan leuke tips te helpen.

