Koeien melken
Van rubberen handschoenen maak je een uier en leer je koeien melken
Een koe melken is nog niet zo eenvoudig! Tijdens deze activiteit gaan de kinderen
ervaren hoe het is om een koe te melken. Dat is leuk!
Duratie

: 30 minuten

Voorbereidingstijd

: 15 minuten

Ontwikkeling

:

Doelgroep

: Peuter (2 tot 4 jaar), Kleuter (4 tot 6 jaar), 6-8
jaar

Soort activiteit

: Creatief, Ontdekken, techniek en proefjes

Groepsgrootte

: Individueel, Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10
kinderen

• Creatieve ontwikkeling: Beeldende expressie
• Motorische ontwikkeling: Fijne motoriek
• Sociaal-emotionele ontwikkeling: Omgaan met
anderen
• Taalontwikkeling: Mondelinge taalontwikkeling

Wat heb je nodig?
•
•
•
•

latex handschoen(en)
naald
stevig touw
watertafel, emmer of afwasteiltje

• water of witte verf (evt. verdunnen)
• evt. bijlage

Ontwikkelingsgebieden stimuleren
Samen met de kinderen lees je een boekje over de boerderij. Dit stimuleert de mondelinge taalontwikkeling.
Daarna probeert het kind met zijn fijne motoriek de handschoen te melken. Ook kan het kind deze activiteit met
een ander kind uitvoeren. Daarbij behoren de kinderen rekening met elkaar te houden om de handschoen te
kunnen melken. Dit stimuleert de sociaal-emotionele ontwikkeling. Laat je het kind een schilderij met 'melk' maken,
dan stimuleer je ook de beeldende expressie.

Voorbereiding
Plak de duim van de handschoen vast, zodat je alleen de vingers overhoudt. Vul de handschoen met water of met
(verdunde) witte verf. Knoop de handschoen goed dicht en hang hem aan een touwtje op boven de watertafel, een
emmer o.i.d. Prik heel voorzichtig gaatjes in de vingertoppen van de handschoen. De gaatjes mogen niet te groot
zijn, anders loop de melk (het water) er zo uit!
Door voorzichtig in de uiers (vingers van de handschoen) te knijpen en er zachtjes aan te trekken, komt er melk uit
de uier. Tip: Oefen dit eerst even zelf, zodat je het de kinderen goed kan voordoen!

Introduceer de activiteit
We gaan koeien melken op een speciale manier. We gebruiken namelijk geen échte koeien, maar maken een uier
van een koe na met een handschoen.
Wie heeft er al wel eens een koe gemolken? Hoe zouden we dit kunnen doen? Wie drinkt er melk? Weet je ook
waar verder nog meer melk in zit?
Vervolgens kun je een boekje samen met de kinderen lezen.
Suggestie:
• De boerderij van Muis, geschreven door Lucy Cousins
• De koe die een ei legde, Andy Cutbill & Russell Ayto.
• Jules op de boerderij, Annemie Berebrouckx.
Daarnaast kun je nog samen een liedje zingen.
Bijv: 'Een koetje en een kalfje..', de tekst kun je in de bijlage vinden.
Zie onderstaande link.
• https://www.youtube.com/watch?v=_hMfJnQ8Ee4

Aan de slag!
Hang één of meerdere uiers boven een watertafel of emmer en laat de kinderen proberen de 'koe' te melken.
Ondersteun waar nodig is, maar laat de kinderen vooral zelf ontdekken. Je kunt ook tweetallen maken van de
kinderen. Het ene kind houdt de handschoen vast en het andere kind mag dan melken. Dit wisselen ze dan af.

Variatie
Leg onder de uiers een vel zwart papier en maak een schilderij met 'de melk' (zie afbeelding). Dit is natuurlijk de
witte verf die je in de handschoen hebt gestopt.

Tip
Print de bijlage en geef deze mee naar huis! Zo kunnen de kinderen het liedje thuis ook oefenen.
Bron
• http://eerstekleuter-langemark.blogspot.com

Een koetje en een kalfje
die liepen in de wei.
Toen kwam er een een heel dik varkentje voorbij,
Dat zei, dat zei, “Geef dat kalfje maar aan mij!”
“Nee”, zei de koe, “boe, boe, boe!”
“Nee”, zei de koe, “boe, boe, boe!”

Een koetje en een kalfje - liedje

“Dat kalfje is van mij!”
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