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Episode 1: Willem die Wurm

•  Reënboog Wurms

•  Vragies en Feite

• Inkleurprent

• Speeldeeg Wurms



Voor ons verduidelik hoe om die Reënboog Wurms te maak, wil ons graag vinnig 
verduidelik hoekom sensoriese spel belangrik is.

Voordele van sensoriese spel:

• Sensoriese spel ontwikkel kinders se breinfunksies, m.a.w. dit help jou 
   kind om sensoriese inligting korrek te integreer en te verwerk.

• Sensoriese aktiwiteite stimuleer jou kind om wetenskaplike prosesse te ontdek.

• Kinders onthou en verstaan leerinhoud makliker wanneer hul sintuie ingespan is 
   tydens leerprosesse.

• Sensoriese spel is terapeuties.

• Sensoriese spel bevorder taalontwikkelling, probleemoplossingsvaardighede, 
   kognitiewe ontwikkeling en groot- en fyn motoriese vaardighede.

• Sensoriese spel ontwikkel jou kind se kreatiewe denke.

Om reënboog wurms te maak is pret en lei tot opvoedkundige spel.

Benodighede:

Gekookte pasta slange
Zip-seal sakkies
Voedselkleursel
Olie
En n bak waarin hulle kan speel

Metode:

Begin deur die pasta te kook en spoel dit dan vinnig af onder koue water.
Deel die slange op in die sakkies. Gebruik een sakkie vir een kleur. 
Voeg n paar druppeltjies kleursel by die sakkies en n titsel olie om die kleur te help sit.
Maak die sakkies goed toe en gee vir jou kind om dit te skud.
Nadat al die kleure in hul eie sakkies gemeng is, maak dan alle sakkies oop. Laat dit staan 
vir 10minute.
Spoel vinnig af onder koel water en voeg alles in die speelbak.
En speel!

Voeg alfabet letters by, skatte wat hulle kan soek, of enige speelding wat werk vir jou kind.
 

Reënboog Wurms - Sensoriese Spel
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Willem die wurm woon in ‘n boom . Watter kleur was die boom se stam?

Willem bly saammet kleurvolle wurms - kan jy van die wurms se kleure onthou?

Willem het skielik begin gloei! Hoekom het Willem begin skyn? 

Wie het probeer om vir Willem en sy maats te vang?

Hoe dink jy lyk Willem as hy gloei? Watter kleure is Willem?

Teken vir Willem hier en wys vir ons hoe hy lyk:

Hoe goed het jy geluister?

Psssst...Het jy Geweet?
•  In regte lewe kan wurms nie sien of hoor nie

•  Wurms kan tussen 1 en 5 pare harte hê

•  As erdwurms deur die grond tonnel, werk hulle lug in die grond in.
So help hulle vir moeder aarde se plante om mooi te groei
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Hierdie resep is die beste deeg resep wat ons al probeer het. Dit bly sag vir baie lank en 
dit is baie maklik om te maak. Maak verskillende kleure wurms uit die deeg uit. En vir ouer 
kleuters kan jy as ouer hulle motiveer om hul name te skryf met die wurms.

Resep vir Speeldeeg:

500ml Meel

200ml Sout

500ml Water

30ml Kremetart

30ml Canola olie

2,5ml Vanilla Geursel

Voedselkleursel

Metode:

Meng al die bestandele in n kastrol. Plaas die kastrol op n warm plaat. Roer die klei totdat 
dit n bal vorm. Haal deeg uit pot en deel op volgens kleure en meng kleursel dan in. 
 

Speeldeeg Wurms 
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