Ideeën rondom het thema Pluk van de Petteflet
Rekenactiviteiten:
· Telversje:
Er stonden eens 6 kleine stampertjes,
Ze waren koud en stijf
Eentje is toen weggelopen
Toen waren er nog maar . vijf!
5 kleine stampertjes
die hadden veel plezier
eentje is er weggelopen
toen waren er nog maar . vier!
4 kleine stampertjes
die zaten op één knie
eentje is er weggelopen
toen waren er nog maar . drie!
3 kleine stampertjes
die snurkten heel tevree
eentje is er weggelopen
toen waren er nog maar . twee!
2 kleine stampertjes
die stonden op één been
eentje is er weggehinkeld
toen stond er nog maar . één!
1 klein stampertje
die gaf een grote brul
en is toen ook maar weggelopen
toen stonden er nog . nul!!!!
Variant erop kan zijn dat je de rangtelwoorden gebruikt!
· Duizeltje in het magazijn. Telkens een sportje hoger!

Taalactiviteiten:
· Zoek de letter P van pluk. Maak een tafel waarop je allemaal spulletjes
kan neerleggen die met de -p- beginnen.
· Eindrijm:
Pluk is heel blij, want Dollie legt een .. (ei)
Mevrouw Helderder heeft pret, ze wil nog niet naar ..
Meneer Pen heeft het erg druk, want zijn kassa is .. (stuk)
Dollie poept op de stoep, oh, zegt mevrouw Helderder, wat een ..
Zaza ligt buiten in de kou, oh, hij wordt helemaal ..
Duizeltje zit lekker droog, maar oei, die boom is ..
De stampertjes stampen in het rond, met de voeten op de ..
Langhors is heel erg lang, maar in het water is hij ..
Aagje woont in de petteflet, ze slaap in een roze ..
De kraanwagen van Pluk, hij staat stil, hij is ..
Ook dansen we als Pluk en Aagje in het rond, maar niet in onze blote ..
· Versjes:
Dagen van de week:
"Àie kent er Pluk van die hoge flat?
Die altijd werkt, ligt nooit in bed.
Op maandag doet hij de was
Op dinsdag maait hij het gras
Op woensdag poetst hij zijn schoenen
Op donderdag gaat hij zijn straatje boenen
Op vrijdag gaat hij in bad
En op zaterdag naar de stad
En als hij dat allemaal heeft gedaan
Trekt hij op zondag zijn nieuwste kleren aan!"
Vliegen als Dollie:
Vliegen als Dollie,
Ik wou dat ik dat kon
Heel hoog vliegen zou ik
Misschien wel naar de zon
Ik kan alleen wat springen
Maar dat stelt niet veel voor
Vliegen zal 'k nooit leren
Dat is écht jammer hoor!

· Auditieve spelletjes:
Zinnen nazeggen
Àoorden nazeggen
Àoorden lopen in een zin
Àat is het eerste woord van een zin. Àat is de laatste? De derde? Etc.
Àelk van de twee woorden is langer
Zinnen doorfluisteren
Lettergrepen klappen
Tegenstellingen
Liedjes:
· Op melodie van "Hansje Pansje Kevertje":
Brom, brom een kraanwagen
Rijdt daar door de stad
Hé, dat is Pluk
Àat doe jij hier zo laat?
Ik zoek een huisje
Hier in de stad.
Roekoe, roept Dollie,
Is de torenkamer wat?
· Op melodie van "In Den Haag daar woont een Graaf":
In de straat daar staat een flat
Met een torenkamer
Pluk reed rond en zocht een plek
En vond een mooie kamer
Een fijn plekje voor zichzelf
Een duif als vriend dat spreekt vanzelf
Een Zaza om voor te zorgen
Àie is er bang voor morgen?
· Op melodie van "Opa Bakkebaard":
Mevrouw Helderder heeft een huisje
En in dat huisje daar maakt ze schoon
Alles netjes, alles helder, dat vindt zij zo heel gewoon
Zij maakt het schoon, met een spuitbus, met een spuitbus
Psssst, psssst, pssssst, pssssst, zo maakt zij het schoon

Activiteiten:
· Langhors natekenen op behang. De kinderen tekenen zichzelf erop.
· Kraanwagen maken van kosteloos materiaal.
· Verftekening van Pluk en zijn kraanwagen.
· De krullevaar maken.
· Poppenkastje maken met vingerpoppetjes van Pluk erin.
· Dollie de duif maken van klei.
· Petteflet maken van lege melkpakken
· Hasselbraamthee maken van crêpe- papier. De thee kan je dan verkopen in
de boekwinkel.
Hoeken:
·
·
·
·

Boekwinkel van meneer Pen
De kamer van Pluk
De kamer van de Stampertjes
Verteltafel

Schrijfactiviteiten:
· De spuitbus. Plak een plaatje van Mevrouw Helderder in het linker hoekje
van een A 3 blad. Laat de kinderen een spuitbus tekenen. Uit de spuitbus
komen allerlei schrijfpatronen. Zoals golven, stippels, strepen etc.

In Het Praxisboekje van Januari 1997 staan ook een heleboel Pluk-ideeën.
Ideeën verzameld door Debora

