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Aard van het materiaal waarover wij
beschikken


Alles rond “Dag Jules” , “Jules
op het toilet”,…

Korte beschrijving van het materiaal

Doelgroep
Peuters

Bron
(Auteur, vereniging,…)

Praatplaten, boekjes van Jules,… “Jules
op het toilet”

Peuters

Annemie B.

Jules kan al helemaal alleen op het toilet
gaan. Maar deze keer valt het een beetje
tegen...



Beloningskaart




Informatie tijdens de Infoavonden in de klas.

Bij elke droge pamper mag uw peuter
een bolletje kleuren. Als alle bolletjes
gekleurd zijn, is het tijd voor een
verrassing

Overige interessant
materiaal/site rond
zindelijkheid.







Prentenboeken :

Als de kleine mol op een dag zijn kop boven
de grond steekt, gebeurt het: het is rond en
bruin en ziet er een beetje uit als een worst
en het komt precies op zijn kop terecht.Mol
gaat op zoek naar de dader.
Kan je ook via filmpjes You-tube bekijken.
Anna leert haar knuffel Konijn op het potje
gaan. Maar het lukt niet, Knuffels potje blijft
leeg. Anna zal dan even laten zien hoe het
moet: broekje en onderbroekje naar
beneden, met je blote billen op het potje
gaan zitten en een plasje doen, of een
hoopje, of allebei. Als je klaar bent, kun je
kijken in je potje wat je gemaakt hebt. Dan
pak je een stukje wc-papier en kan mama je
billen schoonvegen. Het plasje mag in de
grote wc, even doorspoelen en je bent klaar.
Na deze uitleg mag Konijn nog een keer
proberen.
HET GROTE BILLEN-BOEK bevat een schat
aan billen : dikke, dunne, zachte, gestreepte'
en nog heel wat andere. Een grappig
potjesboek voor peuters vanaf 24 maanden.



Anna is een peutermeisje dat haar eigen
potje heeft, maar nu wil ze op de grotemensen-wc plassen, om haar moeder te
verrassen. Anna vertelt wie er allemaal op de

grote-mensen-wc plassen: haar vader en
moeder en broertje en zelfs haar knuffel, dus
nu wil Anna ook. Mama is erg trots op Anna
als het gelukt is


Ik ben Karel.
Ik moet plassen.
Mama neemt me mee.
Ik ga voor het eerst
op de grote wc.



Memoryspel , lottospelen, …
Via Opvoedingswinkel,…

