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bijlage deel II
Spelen - strijd tegen het smelten

Welkom bij aflevering twee van Samen Smelten.

Wat fijn dat jullie er weer zijn. Ook vandaag ga je weer aan de slag met een ijsklontje. 
Leg je ijsklontje weer voor je op tafel. Kijk eens goed. Is je ijsklontje anders dan die van gisteren? Heeft ‘ie
andere vormen? En het belangrijkste… begint ‘ie al te smelten?

We gaan vandaag iets spannends proberen. We gaan proberen het ijsklontje niet te laten smelten. Of tenminste,
zo min mogelijk. Zodat we zo lang mogelijk het ijs bij ons kunnen houden.
Daar zal Humboldt blij mee zijn, nietwaar? Wat moet een ijsbeer zonder ijs?

Leg je ijsklontje op je hand. We gaan vijf minuten lang proberen om het klontje niet te laten smelten.
Belangrijke regels: het ijsklontje mag niet van je hand af en je moet op je plek blijven zitten. 
De tijd gaat… nu in!

[geluid van een tikkende klok + muziek]

Oef, we zijn begonnen! 

Klem je handen eens als een vuist om het ijsklontje heen. Probeer het uit. Smelt het klontje nu sneller of
langzamer?

Kan je ‘m over je hand laten dansen? En blijft ‘ie dan heel?

Helpt het als je zachtjes over het klontje blaast?

Of als je er even aan likt?

Helpt het om lieve woorden te zeggen? 
En wat zeg je dan? Werkt het?

Of zijn er woorden waarmee je het ijsklontje aan kan moedigen?

Helpt het om ‘m van je ene hand in de andere te laten glijden?

En wat gebeurt er als je je hand met het klontje helemaal stil houdt?

Wat zou jouw ijsklontje nou helpen om heel te blijven? Ga zelf op onderzoek uit! 



Heb jij de beste manier gevonden? Hou vol!

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
Stop de tijd!

Hou je hand met het ijsklontje goed omhoog. Kijk eens naar elkaars klontjes.
Hoe groot is iedereens klontje gebleven? Wat hebben jullie ontdekt? Wat is nou de beste tactiek? En werkte die
tactiek écht? 

Dankjulliewel dat jullie Humboldt helpen hebben het ijs heel te houden.

Tot de volgende keer bij Toeti Samen Smelten! 


