
TOETI | Samen smelten

bijlage deel I
Ontdekken - Kennismaken met het ijsklontje

Welkom allemaal bij Toeti Samen Smelten. We gaan samen kleine opdrachten doen in de klas. En vandaag
moeten we snel beginnen, want zoals we in de voorstelling al zagen: ijs kan heel snel smelten! 

Hebben jullie allemaal je ijsklontje voor je? 

Vandaag maken we kennis met het klontje. Leg het klontje voor je op tafel. Kijk eens goed naar het klontje, alsof
je een onderzoeker bent op de noordpool.

Hoe ziet het eruit? Heeft het scherpe randjes? Of is het juist rond? Ligt er al een plasje water onder het klontje?
Beweegt het plasje water of ligt het stil? Lopen er druppels langs het ijsklontje? Bewegen de druppels langzaam
of heel snel? Smelt eerst de bovenkant? De onderkant? Of de zijkanten? 

Vertel maar aan wie naast je zit wat je allemaal ziet tot je een belletje hoort. Wat vind je het mooist aan het
klontje? 

[muziek] 
[belletje]

Hebben jullie alle mooie dingen besproken? Leg je klontje nu op je hand en doe je ogen dicht. Hoe voelt dat?
Wordt het klontje steeds warmer of blijft het koud? Voel je iets bewegen tijdens het smelten? Of ligt het klontje
helemaal stil? Hoe voelt het klontje? Is het glibberig, plakkerig, zacht of hard? 

Kan je het klontje over je tafel laten glijden? Durft het klontje ook langs de randjes van de tafel te glijden? Kun
je het klontje ook laten bewegen over de tafel zonder het aan te raken? Probeer eens! 

Hou je ijsklontje nu eens naast je oor. Hoe klinkt het smelten van het ijs? Hoor je druppels? Knettert er iets?
Fluistert het klontje je iets toe? Of is het helemaal stil? En hou het klontje eens onder je neus. Hoe ruikt ijs
eigenlijk? Heeft het een geur? Of ruik je vooral het klaslokaal?

Doe het klontje nu in je mond. Hou je ogen dicht. Hoe proeft het ijsklontje? Proeft het anders dan het ijs aan het
einde van de voorstelling? Voel je de druppels op je tong vallen? Plakt het ijs aan je tong vast? Of danst ‘ie door
je mond? 
Laat het ijsklontje nu op je tong smelten, tot het alleen nog maar water is. 

Kijk naar het water op je tafel. Het ziet er een beetje leeg uit, hè! Net gleed er nog een ijsklontje overheen en lag
het daar te smelten en nu is er niks meer. Kan je nog voelen in je mond hoe het voelde toen het er nog in zat?
Hoe het voelde toen het verdween? Hoe voelde het einde van het ijsklontje? 

Veel plezier en ik zie jullie later weer bij Toeti Samen Smelten! Met een nieuwe opdracht, en nieuwe ijsklontjes! 


