Dramatische expressie thema winter
Een sneeuwpop maken
We liggen lekker in ons bed.
Trrrring…, de wekker gaat af, tijd om wakker te worden.
We gaan rechtop zitten en rekken ons even lekker uit.
(gapen), wat hebben we lekker geslapen hè?
We lopen naar het raam en schuiven vlug de gordijnen open.
En wat zien we als we uit het raam kijken? Er ligt een dikke pak
sneeuw!!
Joepie!!! (juichen en in het rond springen).
We gaan ons vlug aankleden, eerst trekken we de pyjama uit.
Daarna trekken we onze broek aan. We lopen naar de kast,
maken die open en pakken er een lekkere warme trui uit, want
buiten is het koud. Trek die trui maar aan.
Vlug nog dikke sokken aan!
We rennen de trap af naar beneden. We rennen naar de
voordeur, maar…. Daar roept mama: “Eerst even eten voordat je
gaat spelen!!”
We gaan aan tafel zitten en proppen een boterham naar binnen.
Vlug een slok melk erachteraan en dan naar buiten.
We pakken de jas en de das van de kapstok en trekken ze aan.
“Niet vergeten je rits dicht te maken”, roept mama, “en zet je muts
op, want het is koud!” “Je handschoenen liggen op het kastje!”
We zetten de muts op, trekken de handschoenen aan en gaan
naar buiten. Maar als we buiten staan…. Oh,oh, we zijn iets
vergeten!?
(tussenvraag: wat zijn we vergeten om aan te trekken? Laarzen of
schoenen)
(extra vraag: wat is er nou gebeurd? Onze sokken zijn helemaal
nat, of we krijgen koude voeten)
(extra vraag: wat kunnen we er aan doen? We gaan naar binnen
en trekken droge sokken aan en onze laarzen/schoenen.)
Hè, hè, eindelijk zijn we klaar!! We maken de voordeur open en
rennen naar buiten.
Joepie!! Sneeuw!! We pakken de sneeuw op en gooien het
omhoog. Het lijkt net of het sneeuwt.

Weet je wat…, we maken met zijn allen sneeuwpoppen. We
maken een kleine sneeuwbal en rollen die steeds groter en groter
en groter. We leggen de eerste bal even opzij.
(tussenvraag: hoeveel grote sneeuwballen hebben we nodig om
een sneeuwpop te maken? 2 of 3)
We maken nog een sneeuwbal en rollen, rollen, rollen, groter en
groter. Wauw, dat is een mooie sneeuwbal!
Deze tweede sneeuwbal leggen we op de eerste sneeuwbal.
Nu moeten we nog een hoofd maken. Weer rollen, rollen, rollen.
Stop maar, die is groot genoeg! Het hoofd hoeft niet zo groot te
zijn als de buik van de sneeuwpop.
We zetten het hoofd op de sneeuwpop. Die is mooi.
Maar…, we missen nog iets.
(tussenvraag: wat hebben we nog nodig om de sneeuwpop af te
maken? wortel als neus, een das, een mooie hoed, stenen voor de
knopen op zijn jas en stenen voor de ogen en een bezemsteel in
zijn hand)
We rennen naar binnen (deur open maken) en halen uit de
koelkast een wortel, stop hem maar even in je jaszak. We pakken
in de hal bij de voordeur een mooie hoed van papa en de das
van mama.
We lopen door de deur naar buiten want bij het tuinhuisje staat de
bezem. Die nemen we ook mee. We rennen vlug terug naar de
sneeuwpoppen. We zetten de hoed van papa op het hoofd van
de sneeuwpop. De das knopen we om zijn nek en de wortel
steken we in zijn hoofd. De bezemsteel nog en klaar!!!
(tussenvraag: we zijn nog iets vergeten. Wat zouden we nog meer
zoeken voor de sneeuwpop? Stenen voor de knopen van zijn jas
en voor de ogen)
Vlug graven we wat sneeuw op de grond opzij. Kijk eens wat een
mooie stenen!
We pakken er 4. Tel maar mee: 1…2…3… en 4!
Goed zo, stop ze maar op de buik van de sneeuwpop.
Pak er nu nog 2 voor de ogen: 1… en 2!

Ja hoor, nu is de sneeuwpop klaar! Kijk eens hoe lief hij naar ons
kijkt? Lach maar even terug naar hem.
Brrr… wat is het inmiddels koud hè? We gaan vlug naar binnen.
We maken de deur open, en daar staat mama al met een kop
lekkere warme chocomelk en een koekje.
Vlug de das uittrekken en de muts afzetten, de jas uittrekken en je
laarzen uittrekken. En daar zitten we gezellig met mama samen
voor de televisie op de bank. Er is een mooie tekenfilm op tv.
We kijken nog even door het raam naar buiten….
Wat…, zien we dat goed?
Nog even zwaaien de sneeuwpoppen naar ons! Wat leuk hè, wat
staan ze daar gezellig bij elkaar!
En wat doen wij?
Wij zwaaien vrolijk terug: roep maar: dag lieve sneeuwpoppen, tot
de volgende keer!!
(eindvraag: Hoe ziet jouw sneeuwpop eruit? Op welke sneeuwpop
lijkt hij het meeste? Deze vraag kun je doen, maar als kinderen
een mooi eigen beeldvorming hebben, is het zonde!)

