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REGGAEROZIJNEN

Laat alle kinderen hun ogen sluiten en
tong uitsteken. Elk kind krijg t een rozijn
op zijn tong. Deze mogen ze niet meteen doorslikken. Laat ze er eerst bewust aan voelen en
mee spelen in hun mond voordat ze erin bijten,
kauwen, proeven en uiteindelijk doorslikken.
Bespreek dat de rozijn een gedroogde druif is.

Laat een kind een glas met kraanwater vullen. Wat denken
de kinderen dat er gebeurt als we een paar rozijnen in het glas
laten vallen? Blijven ze drijven of zullen ze zinken? Laat een
ander kind een glas met water met prik vullen. Zal hier hetzelfde
gebeuren als we de rozijnen erin laten vallen? Probeer het uit.
De rozijnen in het water met prik zullen van beneden naar boven
gaan ‘dansen’, vandaar de titel Reggae-rozijnen. Leuke manier
om deze activiteit af te sluiten is om net als de rozijnen van
beneden naar boven te dansen op echte Reggae muziek.

LEREN

In water met prik zit koolzuurgas, dit zorgt voor de belletjes.
De rozijnen klampen zich vast aan de luchtbelletjes en dansen
dan samen naar boven. Als een luchtbelletje aan de oppervlakte
van het water komt zinkt de rozijn en klampt hij zich weer vast
aan het volgende luchtbelletje.

MATERIALEN

- 2 grote glazen
- Kraanwater
- Water met prik en rozijnen

Sunshine reggae!

SCIENCE
Wat zijn rozijnen? Wat is ‘prik’ in
frisdrank? Wat gebeurt er als je
een rozijn in een glas met water
met prik laat vallen?
> Onderzoeken, experimenteren, hands-on/sensomotorisch.
TECHNOLOGY EN
ENGINEERING
Hoe kan ik een rozijn laten
‘dansen’ in een glas water?
Wat is een ritme?

> Onderzoeken, verkennen,
experimenteren met meer en
minder koolzuur/prik in het
water.
ARTS
Hoe kunnen we samen dansen
op het ritme van de rozijnen?
> Expressie, eigen stijl,
dans, samenwerking, muziek
(Reggae).
MATHEMATICS
Meten (hoger/lager, snel/
langzaam), tellen, ritme.

Deze activiteit is afkomstig uit ‘Speel je mee in Li La Land?’. Binnen deze methode worden de activiteiten gekoppeld
aan bijzondere handpoppen waardoor de activiteit nog meer tot leven komt en betekenis krijgt voor het jonge kind.

