De dieren in de torteltuin!
•
•

•

In de buurt van Pluk zijn huis vind je de torteltuin. Maar wij hebben ook
een schooltuin/park bij onze school in de buurt.
Als we buiten zijn gaan we met ons groepje in de schooltuin zoeken naar
allerlei beestjes. Zoek op de grond, tussen de struiken,onder stenen,bij de
bomen, etc.
Probeer het beestje te vangen en stop het in je bakje. Denk eraan dat de
beestjes ook vriendjes zijn van Pluk en ook van jou. Doe er dus heel
voorzichtig mee, zodat ze niet ziek worden of dood gaan.

Als je drie beestjes hebt, laat je ze aan juf zien en ga je terug naar de klas.

Hasselbraamthee
Als Pluk voor het eerst in de winkel van meneer Pen komt ziet hij dat deze
meneer een raar soort thee drinkt. Van deze thee wordt meneer Pen helemaal
vrolijk.
Pluk is erg benieuwd wat dat voor thee is en ziet op de pot staan dat het
Hasselbraamthee is. Later in de film blijkt dat deze thee van de Hasselbraam
komt. Deze braam groeit alleen maar in de Hasselerwaard. Pluk gaat daarna toe
om de broer van meneer Pen te ontmoeten en hem om hulp te vragen.
Als hulp krijg hij een rare struik mee. Als hij deze struik in de Torteltuin plaatst
merkt hij dat de grote mensen erg vrolijk worden van het eten van de bramen.
Maar meneer Pen maakte van de bramen thee, zodat het niet zo sterk was. Hij
werd dan gewoon een beetje vrolijker.
De kinderen gaan ook zo'n speciale thee maken.

Benodigdheden
- een pot (vraag de kinderen en ouders of ze potten mee willen nemen)
- crêpepapier
- water

Opzet
De kinderen doen water in de pot. Daarna doen ze er een stukje crêpepapier bij.
Wat gebeurt er nu? Misschien vinden ze de kleur nog niet mooi. Dan kun je er
nog een stukje van een andere kleur bij doen. Welke kleur wordt het dan?
Je kunt er eventueel nog verder op door gaan door verf met elkaar te mengen.
Zo zien kinderen dat er drie hoofdkleuren zijn en dat de rest van de kleuren
daarvan gemaakt zijn. Dit is misschien nog wel wat te moeilijk voor groep 3.
De speciale thee kan in de winkel van meneer Pen verkocht worden. Laat de
kinderen het woord Hasselbraamthee over schrijven en met een sticker op de
pot plakken.

Petteflet
Benodigdheden
- melkpakken
- prikpen/ lap
- wit papier
- gekleurd papier of stiften
Opzet
De kinderen gaan met behulp van een melkpak de Petteflet maken. Laat plaatjes
uit het boek zien of als je hebt de film!
Als eerste gaan ze het melkpak beplakken met een vel gekleurd papier. Je kunt
er ook voor kiezen het pak te laten kleuren, maar met een vel papier erom heen
lijkt netter.
De kinderen gaan vervolgens de ramen en de deur tekenen. Deze gaan ze
vervolgens uitprikken (knippen mag ook).
Als laatste gaan ze mensjes tekenen op wit papier en deze in de flat plakken. Zo
wordt het een echte bewoonde flat. Laat ze ook eens denken alle mensen die in
het boek genoemd worden. Waar wonen die in de flat. Laat ze dit zo goed
mogelijk doen! Als laatste kan de zolderkamer erop gemaakt worden. Deze kan
eventueel ook gemaakt worden door een stuk uit de bovenkant van het pak te
knippen en dan als laatste huisje de flat te maken (kijk op de achterkant van het
boek! oude versie)

Torenkamertje van Pluk
Pluk zoekt een woning. In de Petteflet staat een torenkamer leeg. Dit wordt de
woning van Pluk. In de klas hebben we de kamer van Pluk nagebouwd.
Je kunt dit ook samen met de kinderen doen.
Wat staat er allemaal in de kamer van pluk?
- hij tekent op de ramen
- een hangmat/bed
- keukenkastje
- bedje voor Zaza
- een tafeltje met stoel
- zijn petje
- een sleutel
- kast
- vaste wastafel (misschien een beetje lastig)
- appels voor Zaza

Winkel van Meneer Pen
In het verhaal wordt verteld over de winkel van meneer Pen. In die winkel is van
alles te koop. Het is net een supermarkt. Omdat kinderen in groep 3 al echt
rekenen kun je de kinderen de artikelen laten prijzen. Zet een echte kassa in je
winkel en je kunt aan de slag.
Eventueel kun je er ook voor kiezen echte artikelen aan ouders te verkopen.
Bijvoorbeeld werkjes die de kinderen hebben gemaakt of foto's. Het moeten dan
wel hele goedkope artikelen zijn van 1 of 2 cent, zodat de kinderen zelf kunnen
rekenen.

Benodigdheden
- kassa
- spullen voor in de winkel (lenen van kleuters)
- schoonmaakmiddelen (voor mevrouw Helderder)
- appels (voor Zaza)
- echte spullen om te verkopen (werkjes, boeken etc?
- fiches om te rekenen
- wisselgeld
- prijsstickers

