PRAATPRET
DOE EN PRAAT BOEKJE VOOR THUIS
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Thema 1: Ik (lichaam/familie)
Dit boekje is van: . . . . . . . . . . . . . . . . .

Inleiding
Beste ouders/verzorgers,
Dit is het ‘Doe en praat boekje’ over het thema: Ik (lichaam/familie).
In dit boekje staan allerlei opdrachten en spelletjes die je samen met je kind kunt
doen. Gezellig bezig zijn en daarbij veel praten is belangrijk voor de ontwikkeling
van je kind. Zo leert je kind veel woorden. Probeer alles zoveel mogelijk
spelenderwijs te doen.
Het is de bedoeling dat jullie 3 tot 4 verschillende opdrachten/spelletjes per week
doen. Een liedje zingen en een boekje lezen kan natuurlijk iedere dag!
Samen plezier hebben is het belangrijkste.
Als een opdracht is gedaan, mag je kind een sticker plakken in het vakje onder
aan de bladzijde (of het vakje inkleuren).
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Veel plezier samen!

Kleuren
Poppetje inkleuren
Laat je kind het poppetje op zijn/haar eigen manier kleuren. Benoem met
elkaar de lichaamsdelen en wijs deze ook bij elkaar aan. Bijvoorbeeld:
“Waar is je oog? Wijs je buik aan? Waar is de buik van het poppetje?”
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Tellen
Tellen van lichaamsdelen
Tel samen met je kind de lichaamsdelen en zet het cijfer op de stippellijn.
Wijs de lichaamdelen ook bij elkaar aan.
Voorbeeld:	“Papa/mama heeft 1 mond.
Hoeveel monden heb jij?”
					

Hoeveel vingers heb jij?
Aantal: . . . . . . . .

Aantal: . . . . . . . . . .

Hoeveel armen heb jij?
Aantal: . . . . . . . .

Sticker

Hoeveel voeten heb jij?
Aantal: . . . . . . . .

Hoeveel tenen heb jij?
Aantal: . . . . . . . .

Hoeveel neuzen heb jij?
Aantal: . . . . . . . .

Hoeveel ogen heb jij?
Aantal: . . . . . . . .

Hoeveel benen heb jij?
Aantal: . . . . . . . .
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Hoeveel oren heb jij?
Aantal: . . . . . . . .

Zingen
Een liedje zingen en een versje opzeggen
Zet de cd op (liedje nr. 1,2 of 3) en zing samen met je kind liedje van het thema
Ik (lichaam/familie). Zeg regelmatig met je kind het versje op.

LIEDJE 1
Mijn hoofd en mijn armen
MELODIE: 2 HANDJES OP DE TAFEL
Mijn hoofd en mijn armen,
mijn buik en mijn rug.
Mijn benen en mijn voeten
en dan weer terug.
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Mijn voeten en mijn benen,
mijn rug en mijn buik.
Mijn armen en mijn hoofd,
nu is het liedje uit!

LIEDJE 2
Ik heb twee mooie handen
MELODIE: 2 HANDJES OP DE TAFEL
Ik heb twee mooie handen,
tien vingers op een rij.
Daar kan ik goed mee wijzen,
doe maar mee met mij.
Mijn wangen en mijn mond,
mijn ogen en mijn haar.
Mijn oren en mijn neus,
nu is dit liedje klaar!

LIEDJE 3
mijn papa en mijn mama
MELODIE: 2 HANDJES OP DE TAFEL
Mijn papa en mijn mama,
mijn broertje en mijn zus.
Die vind ik heel erg aardig,
dus geef ik ze een kus.

Opzegversje
Pim pam peus.
Tik eens op je neus.
Tik eens op je oor.
Van je pim pam poor.
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Mijn opa en mijn oma,
mijn nichtje en mijn neef.
Ze blijven mijn familie,
zolang ik leef.

Tekenen
Familie tekenen
Maak samen met je kind een tekening van je familie (of je kind zegt wie jij mag
tekenen. Schrijf bij elk familielid de naam. Zeg de naam hardop terwijl je schrijft.
Tip: 	Je kunt ook een foto van de familie opplakken.
Bekijk met je kind de foto en praat erover.
Voorbeeld:

de hond het zusje de vader de moeder de broer de poes
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Luisterspel
Wat hoor je?
Maak samen het geluid dat op het plaatje staat. Laat je kind het plaatje
aanwijzen dat erbij hoort.
- Huilen
- Lachen
- Zingen
- Snuiten
- Klappen
Tip:

 e kunt de geluiden ook hard of zacht maken, of langzaam of
J
snel doen.
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Foto/film
Op de foto of film
Maak foto’s of een fimpje van je kind terwijl het bezig is. Gebruik je mobiele
telefoon, tablet of fototoestel. Wat kun je filmen of op de foto zetten? Laat je
kind (zijn/haar):
- haren kammen
- handen wassen
- springen
- onder een stoel door kruipen
- ............................................................

- gezicht wassen
- lopen
- huppelen
- tussen de benen door kruipen

Bekijk samen met je kind de foto’s of video’s.
Praat over wat je ziet en vertel wat jullie aan het doen zijn.
Tip:	Film ook andere familieleden, zoals een broertje en/of een
zusje, of een opa en/of een oma.

Sticker

© Praatpret • www.peuter-praat.nl

O
M
E
D

Combineren
Wat hoort bij elkaar?
Welke plaatjes horen bij elkaar?
Teken een lijn tussen de 2 plaatjes die bij elkaar horen.
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Plaatjesverhaal
Verhaal vertellen
Knip de plaatjes uit die op de volgende bladzijde staan. Leg ze op een stapel.
Lees per plaatje het verhaal voor en leg het plaatje wat daarbij hoort voor je
kind neer. Leg de plaatjes naast elkaar. Het verhaaltje wordt steeds langer.
Laat daarna je kind vertellen wat er op de plaatjes staat.
Tip:	Je kunt de plaatjes als een boekje aan elkaar nieten.
Je kind kan het boekje zelf nog een keer lezen.
Plaatje 1:	Sanne en mama zitten in de auto. Ze gaan naar opa en oma.
Plaatje 2: 	“Hallo oma!” Sanne geeft oma een dikke kus.
Oma is blij dat ze Sanne weer ziet.
Plaatje 3: 	Oma vraagt: “Sanne, wil je een ijsje?” Een lekker ijsje….,
dat lust Sanne wel. Oma geeft haar een ijsje.
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Plaatje 4: 	Sanne likt aan het ijsje. Maar het ijsje gaat smelten. Er zit
allemaal ijs op haar gezicht. Haar gezicht is helemaal vies.
Mama lacht en zegt: “Eet je ijsje maar gauw op.”
Plaatje 5: 	Als het ijsje op is, pakt mama een washand.
Mama wast het gezicht van Sanne.

Sticker

Nu is Sanne haar gezicht weer helemaal schoon.
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Plaatje 6:

1. Sanne en mama zitten in de auto.
Ze gaan naar opa en oma.

2. “Hallo oma!” Sanne geeft oma een dikke
kus. Oma is blij dat ze Sanne weer ziet.

3. Oma vraagt: “Sanne, wil je een ijsje?”
Een lekker ijsje..., dat lust Sanne wel.
Oma geeft haar een ijsje.

4. Sanne likt aan het ijsje. Maar het ijsje
gaat smelten. Er zit allemaal ijs op haar
gezicht. Haar gezicht is helemaal vies.
Mama lacht en zegt: “Eet je ijsje maar
gauw op.”

5. Als het ijsje op is, pakt mama een washand.
Mama wast het gezicht van Sanne.

6. Nu is Sanne haar gezicht weer
helemaal schoon.
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Mondmotoriek
Zoenen met lippenstift
Doe lippenstift op bij je kind en bij jezelf.
Trek samen gekke gezichten voor de spiegel. Kijk blij, boos, verdrietig, doe je
mond helemaal open, doe een konijntje na met je mond. Geef daarna kusjes
op het papier hieronder. Grote en kleine kusjes!
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Bibliotheek
Samen lezen
Ga met je kind naar de bibliotheek en zoek een (paar) boek(en) over het thema
Ik (lichaam/familie) op. Vraag eventueel of een medewerker van de bibliotheek wil
helpen. Lees iedere dag een boekje samen met je kind. Het is ook leuk om te praten
over de plaatjes in plaats van het verhaaltje voor te lezen.
Boekentips:
In bad
In bad met Fien en Milo
Karel op de WC
Karel onder de douche
Billen, buikje benen
Mijn fotoboek, mijn lijf
De wiebelbillenboogie
Dribbel bij opa en oma
Dribbels lieve opa
Dribbels lieve oma
Karel en zijn broertje
Kaatje en haar oma
Kaatje en haar oma
Lieve papa
Lieve mama
Kaatje en haar broertje
Mijn lieve familie
Opa en oma Pluis
Dat ben jij Kiki

Kathleen Amant
Paulien Oud
Liesbet Slegers
Liesbet Slegers
Betty Sluyzer
F. Michau
Guido van Genechten
Eric Hill
Eric Hill
Eric Hill
Liesbet Slegers
Liesbet Slegers
Liesbet Slegers
Guido van Genechten
Guido van Genechten
Liesbet Slegers
Kathleen Amant
Kathleen Amant
Amy West
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................................................................................................................
................................................................................................................

Welk boek hebben jullie meegenomen? Kruis het vakje aan.
Welk boek vond je kind leuk?
....................................................................................................................................

Waarom vond je kind het boek leuk?

Sticker

Tip: Op de site www.youtube.com zijn veel digitale prentenboeken
te vinden. Type in de zoekbalk: digitale prentenboeken en
daarachter de titel van een boek. Leuk om met je kind te bekijken.
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....................................................................................................................................

Eten
Gezicht maken
Wat heb je nodig:

- beschuit
- appel
- wortel
- druiven

Maak samen met je kind een gezicht van bijvoorbeeld een eierkoek of
een beschuit. Voor de ogen, neus en mond kun je bijvoorbeeld rozijnen,
een wortel, een tomaat, druiven, een stukje appel of banaan gebruiken.

Sticker
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Spelletje
Praten over de plaatjes
Knip de plaatjes van de volgende bladzijdes uit. Doe de plaatjes in een doosje
of leg ze omgekeerd op tafel. Pak om de beurt een plaatje. Praat samen over
wat er op het plaatje staat. Wijs de lichaamsdelen ook bij elkaar aan.
Veel plezier!
Tip:	Begin met 4 of 6 plaatjes. Herhaal het spelletje een paar keer.
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Auteursteam
Projectgroep Peuterpraat
Margriet van Engen
Maaike Preijde
Alie Segaar
Margriet Zuidhof
www.peuter-praat.nl

Liedjes
Ditte van Foeken

Drukwerk
Repro stichting Speciaal Onderwijs Leiden
Ambulante Educatieve Dienst Leiden
www.aed-leiden.nl

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar
gemaakt worden, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnames, of enig andere manier,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Kopiëren is uitsluitend toegestaan voor eigen gebruik.
Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B Auteurswet 1912 j het Besluit van 20 juni
1974, Stb. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting
Reprorecht (Postbus 3051, 2130 KB Hoofddorp). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en
andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot de uitgever te wenden.
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