
TOETI | Samen smelten

bijlage deel IV
onderzoeken - wat blijft er over?

Hoi allemaal, wat leuk dat jullie er weer zijn bij Toeti Samen Smelten. 

Zoals jullie al weten zijn de ijsklontje gesmolten. Alles is gesmolten, dus we zullen het vandaag ook weer zonder
moeten doen. Maar als iets verdwijnt, is er ook ruimte voor iets nieuws. Verhuizen uit je oude huis, betekent ook
dat er nieuw huis op je wacht. Als de vakantie voorbij is, ga je weer naar school om nieuwe dingen te leren. En
als ijs gesmolten is, blijft er altijd een plasje water over. 

De leerkracht maakt zometeen op alle tafels een klein plasje water. Nog niks mee doen hoor! Wacht tot alle
plasjes gemaakt zijn. 

Zet mij even op pauze tot jullie zover zijn. 

Zijn jullie er klaar voor? Kijk eens heel goed naar het plasje water op tafel. Kun je voorstellen dat dit plasje
misschien wel jouw ijsklontje is geweest? Ligt het water helemaal stil? Of zie je kleine rimpeltjes in het water?
Zie je de lichten van het lokaal erin spiegelen? 

En wat is de vorm van het plasje? Kan je met je vinger langs de randjes van het plasje gaan over de tafel?
Probeer het water niet aan te raken! 

En blaas eens heel zachtjes. Verandert de vorm van het plasje dan? Zie je de rimpels? En zie je het plekje waar
je adem het water raakt? Blaas eens wat harder. Spettert dat? 

Stop maar! Vertel eens aan wie naast je zit wat je het mooist vind aan dit plasje water tot je een belletje hoort! 

[even leegte met muziek] 
[belletje]

Hebben jullie alle mooie dingen besproken? 

Hou nu je neus eens bij het plasje water. Waar ruikt het naar? Ruikt het nog hetzelfde als het ijsklontje? En als
je nog dichterbij komt! Nog iets dichter! Steek nu het puntje van je neus in het water! Is dat nog net zo koud als
een ijsklontje? 

Doe je ogen dicht en raak met je wijsvinger voorzichtig het plasje water aan. Doe nu ook je middelvinger erbij in.
Je ringvinger, en je pink en als laatste je duim. En leg nu je hele hand in het plasje. Hoe voelt dat? Is het water
koud of warm? 



Doe je ogen maar weer open, en teken met je vinger eens in het plasje. Kan je de vorm van het plasje
veranderen? Maak maar eens stralen als van een zon! Of allemaal kleine stipjes op de tafel. 

En zou het nog hetzelfde smaken als het ijsklontje? Steek het puntje van je tong eens in het plasje. Kan je het
dan al proeven? Probeer eens een slokje van het plasje te nemen. Je mag zelfs een beetje slurpen! 

En? Smaakt het nog een beetje hetzelfde? Of is het ijsklontje echt verdwenen? 

Misschien is het klontje wel echt weg, maar is er wel iets nieuws weer voor in de plaats gekomen.

Dit was Toeti Samen smelten voor vandaag, ik zie jullie graag terug bij de laatste opdracht! 


