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Paraplu in de wind

Deze lessuggestie sluit aan bij de activiteiten Voel je de wind en Dwarrelen uit het themakatern herfst 
van Peuterplein.

Doel
Begrippen hoog en laag.

Materiaal
•    werkblad paraplu in de wind
•  kleurplaat paraplu
•   stukjes gekleurd papier
•    potjes plaksel en kwastjes

Voorbereiding
Vergroot het werkblad tot A3 formaat en knip de vakken los. 

Beschrijving
1.  Vertel de kinderen het verhaal dat Raai zijn paraplu verloren is door de harde wind. De wind blies 

de paraplu zo de lucht in, heel hoog. Raai rende er achteraan en zag dat de paraplu steeds lager en 
lager kwam. 

2.  Kunnen de kinderen met de plaatjes naleggen wat Raai zag? Laat de kinderen aanwijzen op welk 
plaatje de paraplu het hoogst is. Hang dit plaatje vervolgens op aan het prikbord. Bekijk dan met 
de kinderen waar de paraplu dan het hoogst is. Herhaal de stappen tot de plaatjes op zijn. Wijs de 
plaatjes nog eens aan en begin met de hoogste. Laat de kinderen hun armen ook heel hoog boven 
hun hoofd houden. Wijs het volgende plaatje aan, de kinderen houden hun armen iets lager. Loop 
zo alle plaatjes af totdat de armen van de kinderen de grond raken en dus op zijn laagst zijn.

3.  Mocht u merken dat de kinderen veel plezier hebben in deze activiteit dan kunt u het verhaal ook 
andersom vertellen. Eerst woei de wind de paraplu van Raai heel laag, maar hij blies de paraplu 
steeds hoger en hoger de lucht in.

4.  Voor peuters die eraan toe zijn kunt u misschien de plaatjes laten opplakken. Mochten de vijf 
plaatjes te veel zijn, dan kunt u ervoor kiezen om minder plaatjes te nemen. U kunt ook alleen de 
hoogste en laagste paraplu laten benoemen door de kinderen.

5.  Een andere suggestie is om het werkblad twee keer af te drukken en alle plaatjes neer te leggen. 
De kinderen kiezen steeds het plaatje uit waar de paraplu even hoog of even laag is.

6.  Ter afsluiting van de gezamenlijke activiteit kunt u de kinderen de kleurplaat van de paraplu laten 
beplakken met stukjes papier.


