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Inleiding
Bij dit thema komen woorden en activiteiten rond ‘het lichaam’ (lichaamsdelen,
handelingen met je lichaam) en familieleden aan bod.
Tijdens dit thema wordt extra aandacht besteed aan (interactie)vaardigheid 1.

(Interactie)vaardigheid 1

Praat in een rustig
tempo met/tegen
de kinderen
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Kinderen kunnen een volwassene beter volgen als er rustig wordt gesproken.
Het kind heeft dan de tijd om te begrijpen wat er wordt gezegd. Er is voor het kind
ook meer tijd om te reageren. Door het kind aan te kijken wordt de aandacht van
het kind vast gehouden.
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Voorbereiding
Themakist
Stel een themakist samen met materialen die bij het thema passen (zie voor ideeën bijlage 1.7).
Spelmateriaal
Zoek bij het thema passend materiaal bij elkaar. Denk aan puzzels, speelgoed en spelletjes.
Woordenlijst
Hang de woordenlijst op een centrale plek op (zie bijlage 1.4). Zorg dat deze woorden die week
extra aandacht krijgen.
Spelletje
Kopieer het spelletje van bijlage 1.2 en maak er een memorie of lotto van. Lamineer eventueel
de kopieën. Voor een memoriespel worden de bladzijden 2 keer gekopieerd en worden de plaatjes
losgeknipt. Voor een lotto spel worden de bladzijden 2 keer gekopieerd waarvan er 1 wordt losgeknipt.
Ouderbrief
Kopieer de ouderbrief voor ieder kind en geef deze aan het begin van het thema mee. De ouderbrief
staat ook op de bijgeleverde cd. Deze kan ook per e-mail aan de ouders verzonden worden.
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Inrichting lokaal

Thematafel
Maak een thematafel met boeken en/of voorwerpen over het thema: badje met een pop erin,
aankleedpop, familiefoto in een fotolijstje, poppenhuispoppen familie met een baby, een spiegel.
Aan de muur
Zorg voor platen en foto’s van het thema zodat er voor de kinderen veel te zien is over het
onderwerp ‘ik/mijn familie’:
- uitgeknipte plaatjes van families uit tijdschriften
- foto’s van de kinderen en hun families
- praatplaat ‘Dit ben ik en/of dit zijn wij’, uit ‘Ik ben Bas’.

Huishoek
Maak van een deel van de huishoek een ‘badhoek’ met een babybadje en toebehoren, zodat de
kinderen de poppen/knuffels in bad kunnen doen.
Zet een grote (pas)spiegel in het lokaal waarbij de kinderen zichzelf van top tot teen kunnen bekijken.
Probeer regelmatig bij de spiegel te gaan zitten en gesprekjes bij de kinderen uit te lokken.
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Boeken
Het boek voor interactief voorlezen bij dit thema is:
‘Mijn lieve familie’.
Kies een aantal boeken uit waarbij rekening wordt gehouden
met de verschillende taalniveaus van de kinderen. Ideeën:

Ik
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

Kathleen Amant
Pauline Oud
Liesbet Slegers
Liesbet Slegers
Betty Sluyzer
F. Michau
Guido van Genechten

*
*
*
*
*
**
***

Familie
Dribbel bij opa en oma
Dribbels lieve opa
Dribbels lieve oma
Karel en haar broertje
Kaatje en haar oma
Kaatje en haar opa
Lieve papa
Lieve mama
Kaatje en haar broertje
Mijn lieve familie
Opa en oma Pluis
Dat ben jij Kiki

Eric Hill
Eric Hill
Eric Hill
Liesbet Slegers
Liesbet Slegers
Liesbet Slegers
Guido van Genechten
Guido van Genechten
Liesbet Slegers
Kathleen Amant
Dick Bruna
Amy Hest

*
*
*
*
*
*
*
*
*
**
**
***

Emoties
Tijn is boos
Bibberbang
Boos boos boos

Betty Sluyzer
Lieve Baeten
Linda Urban

**
**
***
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Liedjes
Kies een aantal liedjes uit die met de kinderen gezongen worden
gedurende dit thema. Zorg dat er voor elk liedje een voorwerp of
plaatje is dat bij het liedje past. De kinderen kunnen aan de hand
van het voorwerp of het plaatje een liedje kiezen. Ideeën:
Uit: ‘Liedjes met een hoepeltje erom’

Uit: ‘Voetje voor voetje’

- Dit zijn mijn wangetjes
-	Hoofd, schouder, knie en teen
-	Zwaai de beentjes,
zwaai de teentjes
- Twee handjes op de tafel

-

Twee handjes op je bolletje
Pak je neus
Ga eens lekker staan
Ik heb twee mooie oren
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Introductie
Foto's kijken

Materiaal: 	foto’s van pedagogisch medewerker van baby tot
volwassene

Laat de foto’s aan de kinderen zien en wacht op de reacties van de kinderen. Praat
met de kinderen over de foto’s. Zien de kinderen wie er op de foto staat? “Wat is er
anders op de foto’s? Waar is het kind het kleinst/grootst?” Ga in op de reacties van
de kinderen en praat hierbij in een rustig tempo met/tegen de kinderen.
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Activiteiten
1 Themakist: pop in bad
Taal:
Motoriek:

woordenschat, taalbegrip
fijne motoriek

Materiaal:

themakist ‘Ik’

Pak samen met de kinderen de themakist uit. Benoem met elkaar wat er
allemaal in zit en wat je ermee kunt doen. “Wat moet er in het bad?”
Vul het badje met een beetje warm water. Laat de kinderen het water voelen.
Kleed samen de pop uit, zeep de pop in en doe hem in bad. Benoem alle
handelingen en lichaamsdelen en stel vragen aan de kinderen waardoor
iedereen zoveel mogelijk wordt betrokken. Praat in een rustig tempo tegen/
met de kinderen. Vraag zoveel mogelijk naar de eigen ervaringen van de
kinderen; “Wie heeft er een bad thuis? Wie heeft er een douche? Ga je samen
met je broertje/zusje in bad?” Probeer de kinderen zoveel mogelijk zelf aan
het woord te laten.
Suggestie: maak van deze activiteit foto’s! Zie ook activiteit 21: vol/leeg
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2 Liedje: Ik ben ik en Mijn lijf
Taal:
Sociaal-emotioneel:

woordenschat, taalproductie
saamhorigheid

Materiaal: 	CD van Peuterpraat, liedje 1. Praatplaat van
familie, of het boekje ‘Mijn lieve familie’

Laat het liedje horen aan de kinderen, zing mee en wijs naar jezelf en de
kinderen bij ‘Ik ben ik en jij bent jij’. Bij de andere familieleden kan er
worden gewezen op de personen op de praatplaat of het boekje.

Materiaal: 	CD Peuterpraat, liedje 2. Laat het liedje aan de
kinderen horen en zing mee
Wijs alle lichaamsdelen duidelijk aan en stimuleer de kinderen om mee te
doen. De pedagogisch medewerker kan ook lichaamsdelen bij de kinderen
aanwijzen.
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Ik ben ik
(D. Dubbeldam/J. van der Plas, Django Music & Publishing)

Ik ben ik
En jij bent jij
Dat is mijn mama
En die hoort erbij
Ze is heel lief
En zorgt voor mij
Mama, mama,
Mama, mama van mij

Ik ben ik
En jij bent jij
Dat is mijn opa
En die hoort erbij
Hij is heel oud
En lief voor mij
Opa, opa,
Opa, opa van mij

Ik ben ik
En jij bent jij
Dat is mijn papa
En die hoort erbij
Hij is heel groot
En houdt van mij
Papa, papa,
Papa, papa van mij

Ik ben ik
En jij bent jij
Dat is mijn oma
En die hoort erbij
Ze is heel leuk
En past op mij
Oma, oma,
Oma, oma van mij

Ik ben ik
En jij bent jij
Dat is mijn zus
En die hoort erbij
Het is een meisje
En ze kijkt heel blij
Zusje, zusje,
Zusje, zusje van mij

Ik ben ik
En jij bent jij
Dat is de baby
En die hoort er bij
Ze is heel klein
En lijkt op mij
Baby, baby,
Baby, kom erbij

Ik ben ik
En jij bent jij
Dat is mijn broer
En die hoort erbij
Het is een jongen
En hij speelt met mij
Broertje, broertje,
Broertje, broertje van mij

Ik ben ik
En jij bent jij
Kijk maar goed
Want je hoort er bij
Jullie zijn
Familie van mij
Papa, mama, zusje, broertje
Opa, oma, baby, ik en jij!
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Mijn lijf
(D. Dubbeldam/J. van der Plas, Django Music & Publishing)

Ik heb een gezicht
Met ogen en een mond
Een neus en twee oren
En het hoofd is rond
Dit is mijn lijf
En hé, zie je dat
Nooit aan gedacht
Dat ik dat allemaal had
Hier zit mijn haar
Hier zit mijn nek
Dit is mijn kin
Dat is toch niet gek

Klop op mijn borst
Als ik weer kuch
Ik heb twee benen
Met knieën eraan
Ik heb twee voeten
Daar kan ik op staan
Dit is mijn lijf
Hé, zie je dat
Nooit aan gedacht
Dat ik dat allemaal had
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Dit is een lip
Een tong een tand
Ik heb een wang
Aan elke kant

Ik heb twee armen
Daar kan ik mee zwaaien
Ik heb twee handen
Daar kan ik mee aaien
Dit is mijn lijf
En hé, zie je dat
Nooit aan gedacht
Dat ik dat allemaal had
Hier zit mijn pols
Mijn elleboog
Ik steek mijn duim
Even omhoog
Dit is mijn buik
Dit is mijn rug

Hier zit mijn heup
Hier zit mijn dij
Dit is een bil
Helemaal van mij
Dit is een hiel
En dit een teen
Dit is een kuit
Van mij alleen

Ik heb een lijf
Met armen, buik en benen
Die zijn van mij
Die kun je niet lenen
Dit is mijn lijf
En hé, zie je dat
Nooit aan gedacht
Dat ik dat allemaal had
Dit is mijn lijf
Het is mooi en heel fijn
Hier moet ik echt heel erg
Zuinig op zijn....
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3 Opzegversje
Taal:
Motoriek:

woordenschat, taalproductie
fijne motoriek

Wijs tijdens het opzeggen van het versje de genoemde lichaamsdelen aan.

Uit: ‘Tante Nans zat op een gans’
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De duim is dik
Pim, pam, peus
de pink is klein
Tik eens op je neus
drie vingers willen groter zijn
Tik eens op je oor
de pink is klein	Van Pim, pam, poor
de duim is dik
hun baasje dat ben ik.

10

4 Interactief voorlezen: Mijn lieve familie
Taal: 	taalbegrip, woordenschat, taalproductie, gesprekjes
voeren, ontluikende geletterdheid
Materiaal: 	prentenboek ‘Mijn lieve familie’, popjes van
verschillende familieleden (bijv. poppenhuis, Duplo
of Playmobil) of foto met 1 familielid erop (internet),
foto van een familie (div. familieleden)
Volg de hele cyclus van het interactief voorlezen gedurende de periode dat er met
het thema ‘ik’ wordt gewerkt. Bij de beschrijving van het boek wordt dieper in
gegaan op het gebruik van de thematafel en het oproepen van voorkennis bij fase 1.
1.	
Introduceer het boek ‘Mijn lieve familie’ in een klein groepje. Betrek hierbij
vooral de (taal)zwakke kinderen.
- Werken met thematafel: Leg de voorwerpen/foto’s op de grond/de tafel zodat
de kinderen ze kunnen zien. Bekijk met elkaar de voorwerpen en foto’s.
- Open- en uitnodigende vragen stellen. Stel uitnodigende vragen over hun
familieleden, zoals “Wie heeft ook een opa en oma?. Ziet jouw opa er ook zo
uit?. Ga je wel eens op bezoek bij een oom en tante?”. Laat een stilte vallen,
zodat de kinderen tijd hebben om te reageren.
- Voorkant bespreken. Bekijk met de kinderen de voorkant van het boek en
bedenk met elkaar waar het boek over zal gaan. Lees samen met de kinderen
de titel van het boek en wijs daarbij de letters aan.
- Bladerend vertellen. Bekijk daarna de plaatjes in het boek. Laat een bladzijde
zien en laat een stilte vallen en luister naar wat de kinderen uit zichzelf gaan
vertellen. Laat de kinderen het voorwerp/de foto pakken dat bij de bladzijde
hoort.
- Onbekende woorden verduidelijken. Leg onbekende woorden uit aan de
kinderen. Wijs het tegelijkertijd in het boek aan, bijvoorbeeld de tweeling:
“kijk hier is de tweeling (aanwijzen). Ze zien er precies hetzelfde uit. Dezelfde
pet, dezelfde neus enz.”. Leg de voorwerpen/foto’s na afloop (terug) op de
thematafel.
2. Lees het boek voor in de hele groep met de vertelkoffer. In een koffer/tas
kunnen de bovengenoemde voorwerpen worden gestopt. Bespreek de
buitenkant van het boek en stel eventueel een luistervraag. Lees het boek aan
de kinderen voor. Laat de voorwerpen uit de koffer zien aan de kinderen tijdens
het voorlezen. Vraag de kinderen naar hun eigen ervaringen met hun familie
en stimuleer ze om meer te vertellen. Laat de kinderen voorspellen wie er nog
meer op bezoek kan komen. Bespreek de voorspelling. Vraag de kinderen naar
hun eigen ervaringen (bijv.: “Neemt jouw tante ook een cadeautje mee?”
Benoem aan het eind (laatste pagina) nogmaals alle familieleden. Doe dit in een
rustig tempo.
3.	
Lees het boek voor in de kleine kring met aanwijzingen. Laat de kinderen, na het
voorlezen van het boek, het verhaal na vertellen aan de hand van de plaatjes.
Stimuleer de kinderen meer bij een plaatje te vertellen door vragen te stellen.
Ga hierbij in op de verhaallijn in het boek.
4.	
Praat na over het boek. Laat de kinderen het verhaal navertellen of ‘voorlezen’
uit het boek. Hierbij mogen de voorwerpen van de thematafel of vertelkoffer
worden gebruikt.
5.	
Lees andere boeken voor over hetzelfde thema (zie boekentips). Door
verschillende boeken over hetzelfde thema voor te lezen, komen woorden in
een andere context terug. Ook kunnen er verbindingen worden gelegd tussen
de verschillende boeken.
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5 Digitale fotolijst: bewegen met je lijf
Taal:
Motoriek:

woordenschat, taalbegrip, taalproductie
grote motoriek

Materiaal:	foto’s van de kinderen waarop ze allerlei
bewegingen maken zoals zitten, liggen, buigen,
staan, springen, zwaaien, klappen
Bekijk met een klein groepje kinderen de foto’s op de digitale fotolijst en
bespreek (in een rustig tempo) wat er gebeurt. Ga vooral in op de reacties
die de kinderen geven. Probeer zoveel mogelijk reacties uit te lokken bij de
kinderen. Ook kunnen alle lichaamsdelen gefotografeerd worden, zoals een
arm, een hoofd, een been, een rug, een buik, een hand of een voet.

6 In de spiegel kijken
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Taal:
Motoriek:
Rekenen:

woordenschat, taalbegrip
grote motoriek
tellen, ruimtelijke oriëntatie, meten

Materiaal:

spiegel, woordkaartjes (zie bijlage 1.5)

Ga samen met een kind voor een grote spiegel staan en bekijk en/of
bespreek hoe je er uitziet. Benoem met elkaar de verschillende
lichaamsdelen. Reageer op wat een kind zelf doet als het voor de spiegel
staat. Bijvoorbeeld: een kind doet de buik naar voren “oh, je buik, wat een
dikke buik, waar is mijn buik?” Als het kind een arm beweegt: “hé, je arm,
waar is de andere arm?” of ”1 arm, nog een arm, 2 armen”. Probeer hierbij
in een rustig tempo tegen/met de kinderen te spreken.
Bij deze activiteit kan eventueel gebruik worden gemaakt van de plaatjes.
De kinderen krijgen een plaatje. Ze benoemen het plaatje of benoem het
zelf. Daarna wijzen de kinderen het lichaamsdeel van het plaatje bij zichzelf
aan. Doe een beweging voor, de kinderen doen het na. Vraag de kinderen een
bepaald lichaamsdeel te bewegen, zoals: doe je arm omhoog, maak een
vuist. Laat de kinderen ook zelf bewegingen bedenken en verwoorden.

Makkelijker:
Benoem een lichaamsdeel terwijl het wordt aangewezen, het kind zegt dit
na, met behulp van een aanvulzin. Bijvoorbeeld: “Hier is je hoofd. Kijk, dit is
je …” (kind vult aan met “hoofd”. Het is belangrijk om het kind de tijd te geven
om te reageren.
Moeilijker:
Kijken naar verschillen en overeenkomsten tussen kinderen, zoals:
“Zoek een kind dat even groot is”. Laat de 2 kinderen samen voor de spiegel
staan en kijken of ze even lang zijn. Of: “Zoek een meisje met dezelfde kleur
haar als jij”.
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7 Toneelstukje wassen of naar bed gaan
Taal:
Rekenen:
Motoriek:
Spel:

woordenschat, taalproductie, gesprekje voeren
rubriceren, begrippen
fijne motoriek
doen alsof

Materiaal: 	pop/knuffel, badje, washand, zeep, handdoek
(themakist)
Beeld het wassen (bijv. in bad gaan) of naar bed gaan uit, met een pop of een
knuffel. Vraag eerst naar de ervaringen van de kinderen over het in bad/naar
bed gaan. “Wie gaat er wel eens in bad, wie niet? Wie heeft een bad thuis?
Wie heeft een douche thuis?” (evt. een plaatje van een bad en een douche
laten zien). “Wat doe je allemaal als je naar bed gaat? Wat doet papa/mama?”
Daarna wordt begonnen met het ‘toneelstukje’. Belangrijk hierbij is dat alle
handelingen worden benoemd; in een rustig tempo en in eenvoudige zinnen.
Laat kinderen zoveel mogelijk zelf aan het woord komen.
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Bijvoorbeeld: pop wassen
“De pop is vies. De pop gaat in bad. Dat vindt de pop fijn! Eerst alle kleren uit
(verschillende kledingstukken benoemen). Zo de pop is bloot. Het bad is nog
leeg. Even water in het bad doen. De kraan open. Nu is het bad vol. Even voelen.
Ja lekker, zo is het goed. Daar gaat de pop. Voeten in het water, de benen, de buik.
Lekker hè pop. Nu wassen. De washand pakken. Daar gaan we. Een arm was
sen.” Vraag regelmatig om een reactie van de kinderen om ze erbij betrokken te
houden. Vraag aan de kinderen wat de volgende stap is. Laat één van de kinderen
iets wassen of uittrekken en verwoord hierbij wat het kind doet. Maak grapjes:
De pop al in bad willen doen, terwijl ze nog niet helemaal is uitgekleed of een
bekend lichaamsdeel verkeerd benoemen: als je het gezicht wast, zeggen: “zo,
het been wassen.” Wijs de kinderen erop als het grapje niet wordt opgemerkt.

8 Pop/knuffel wassen
Taal:
Motoriek:
Spel:

taalproductie
fijne motoriek
rollenspel

Materiaal: 	poppen/knuffels, poppenkleding, bad, handdoek,
washand, zeep, bed
Na het toneelstukje (zie activiteit 7) kunnen de kinderen worden gestimuleerd
om dezelfde situatie na te spelen. Zorg ervoor dat alle materialen beschikbaar
zijn in de speelhoek. Sommige kinderen komen niet uit zichzelf tot naspelen.
Andere kinderen gebruiken nog weinig taal tijdens het spelen. Dit kan worden
gestimuleerd door (een gedeelte) mee te spelen. Benoem alle handelingen als
de kinderen dit niet zelf doen. Zorg voor een voorbeeldfunctie voor het spel en
de taal. Spreek hierbij in een rustig tempo. Ook kan het spel een beetje worden
gestuurd en worden uitgebreid door nieuwe ideeën aan te brengen. Hierbij is
het belangrijk om op het spel en de initiatieven van het kind/de kinderen in te
gaan, ook al gaat dit een hele andere kant op.
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9 Woordkaartjes
Taal:
Sociaal-emotioneel:
Spel:

woordenschat
beurtgedrag
regelspel

Materiaal: 	woordenschatplaatjes (zie bijlage 1.5)
Kopieer de plaatjes van de woorden die je wilt aanbieden op stevig papier
(evt. lamineren). Zorg voor 2 exemplaren van elk woord. Maak 2 stapels
kaartjes met 1 exemplaar van elk. Verdeel 1 stapel over de kinderen en houd
de andere stapel zelf. Houd een kaartje omhoog en zeg: “Ik heb ... (een oog),
wie heeft ook ... (een oog). Er kan ook memorie worden gespeeld met de
kaartjes zodat de woorden van het thema regelmatig worden herhaald.
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10 Puzzel lichaamsdelen
Taal:
Rekenen:
Motoriek:

woordenschat, taalbegrip
ruimtelijke oriëntatie
fijne motoriek

Materiaal: 	puzzel van een mensfiguur met losse
lichaamsdelen

Benoem met elkaar de stukjes van de lichaamsdelen. Laat de kinderen bij
zichzelf het lichaamsdeel van het puzzelstuk aanwijzen en benoemen. Maak
met elkaar de puzzel. Laat de kinderen om de beurt een stukje pakken, het
lichaamsdeel bij zichzelf aanwijzen, benoemen en dan op de plek in de puzzel
leggen. Bij taalzwakke kinderen is het goed om erbij te gaan zitten en terwijl
het kind bezig is, de lichaamsdelen op de puzzelstukjes te benoemen.
Benoem ook de handelingen van het kind.

Makkelijker:
Benoem zelf het lichaamsdeel, het kind zegt het eventueel na. Nadat de
lichaamsdelen een aantal keer zijn benoemd, kan aan een kind worden
gevraagd: “pak jij eens de arm”.
Probeer nadat het woord een aantal keer is aangeboden, het woord bij
het kind uit te lokken. “Jij hebt de … arm”. Als het kind het woord zelf niet
benoemt, zelf de zin aanvullen.
Moeilijker:
Laat het kind zelf het lichaamsdeel benoemen. Ga hierbij ook op de details in.
Zoals de navel, de elleboog, de nagel, de lip enz. (zie ook woordenlijst bijlage
1.3: extra woorden)
Variatie: het ene kind geeft het andere kind een opdracht zoals “Pak het
been”.
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11 Fotowand over familie
Taal:
Rekenen:
Sociaal-emotioneel:

woordenschat, gesprekje voeren
getallen
saamhorigheid

Materiaal:

foto’s van de families van de kinderen, bijlage 1.3

Vraag aan de ouders/verzorgers van de kinderen om foto’s van de familie mee
te nemen (gezin en naaste familie). Hang de foto’s als collage op een duidelijke
plek in het lokaal op. Bespreek met de kinderen de personen op de foto’s. Praat
hierbij in een rustig tempo tegen/met de kinderen. Stimuleer de kinderen om
zelf te reageren en ga in op de initiatieven van de kinderen. Maak hierbij gebruik
van de woorden uit de woordenlijst (bijlage 1.3). Tel regelmatig het aantal foto’s
met de kinderen. Schrijf de namen van de personen bij de foto’s.
Makkelijker:
Benoem voor de kinderen wie er op de foto’s staan en gebruik hierbij de
basiswoorden (bijlage 1.3) regelmatig.
Moeilijker:
Leg een aantal foto’s naast elkaar en ga met kinderen de verschillen en
overeenkomsten ontdekken. Bijvoorbeeld: allebei een zusje, zelfde kleur
trui, de ene vader heeft een baard, de andere vader heeft geen baard. Nodig
de kinderen uit om alle meisjes/jongens te tellen. Naast de basiswoorden
kunnen ook de extra woorden worden gebruikt.
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12 Lotto lichaamsdelen
Taal:
Sociaal-emotioneel:
Spel:

woordenschat
beurtgedrag
regelspel

Materiaal:

lotto uit bijlage 1.2

Kopieer de lotto uit bijlage 1.2 twee keer op stevig papier (eventueel
lamineren). Laat één set plaatjes aan elkaar, knip de andere set plaatjes los.
Leg de losse kaartjes omgekeerd op tafel. De kinderen pakken om de beurt
een kaartje en benoemen wat er op staat. Het kind dat het plaatje op de kaart
heeft staan, mag het kaartje op het plaatje leggen.
Makkelijker:
Pak zelf de kaartjes, laat het aan de kinderen zien en benoem dit ook.
Moeilijker:
a. P
 ak een kaartje en laat de afbeelding niet aan de kinderen zien.
Benoem wat er op het plaatje staat.
b. Pak een kaartje en laat de afbeelding niet zien aan de kinderen. Omschrijf
wat er op het plaatje staat, bijvoorbeeld “Het zit aan je hoofd en je kunt er
mee ruiken”.
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13 Wat zit er in de voeldoos?
Taal:
Motoriek:
Sociaal-emotioneel:

woordenschat, taalproductie
fijne motoriek
vertrouwen

Materiaal: 	voeldoos, voorwerpen uit de badhoek/de themakist
zoals kam, borstel, washand, tandenborstel,
tandpasta, zeep, watje
Laat de voorwerpen aan de kinderen zien voordat het voorwerp in de
voeldoos gaat. Benoem de voorwerpen en vertel/vraag waar je het voor kunt
gebruiken. Stop 1 voorwerp in de voeldoos, zonder dat de kinderen zien welk
voorwerp er in gaat. Om de beurt mag een kind in de voeldoos voelen en
vertellen wat erin zit.
Makkelijker:
Neem 3 voorwerpen. Zorg ervoor dat je van alle voorwerpen 2 dezelfde hebt.
Leg 3 verschillende voorwerpen voor de voeldoos neer. Leg 1 voorwerp in
de doos en laat een kind voelen. Het kind kan aanwijzen of zeggen welk
voorwerp het ook in de doos voelt. Later kunnen er ook 2 of 3 voorwerpen
tegelijk in de voeldoos worden gelegd.
Moeilijker:
Leg 5-8 voorwerpen in de voeldoos. Laat een kind omschrijven wat het voelt,
zoals welke vorm het heeft (lang-kort, hard-zacht). Ook kan er een onbekend
voorwerp in worden gedaan. Het geven van een gerichte opdracht maakt het
nog iets moeilijker, vraag bijvoorbeeld aan het kind om eerst de kam te
pakken en daarna de tandenborstel.
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14 Geluiden maken met je lichaam
Luistervaardigheid:
Taal:
Motoriek:

verschil horen
woordenschat
grote motoriek

Materiaal: 	een apparaat om geluiden op te nemen
Bespreek en ervaar met de kinderen welke geluiden er kunnen worden
gemaakt met je lichaam, bijvoorbeeld: praten, roepen, fluisteren, klappen,
stampen. Eén kind gaat achter een kast of achter de pedagogisch
medewerker staan en maakt een geluid. De andere kinderen raden wat het
doet. Neem de geluiden die de kinderen maken op en luister met elkaar de
geluiden terug. Weten de kinderen de geluiden en het woord een paar dagen
later nog?
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15 Zoenen met lippenstift
Motoriek:
Sociaal-emotioneel:

mondmotoriek
vertrouwen
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Materiaal:

spiegel, papier, lippenstift

Doe lippenstift op de lippen van de kinderen en de kinderen geven een kusje
op de spiegel of op een stuk papier. Laat de kinderen in de spiegel naar hun
mooie gekleurde lippen kijken. De kinderen trekken allerlei ‘gekke bekken’
in de spiegel.

16 Poppetje maken
Motoriek:
Taal:
Rekenen:

fijne motoriek
woordenschat, beginnende geletterdheid
ruimtelijke oriëntatie

Materiaal: 	een groot rondje (lijf), klein rondje (hoofd), 2 lange
smalle stroken (benen), 2 kortere smalle stroken
(armen), plakkertjes (ogen, neus), of bijlage 1.1
poppetje maken
De kinderen plakken een poppetje met van tevoren gegeven onderdelen.
Laat de kinderen op hun eigen manier de lichaamsdelen opplakken. De buik
kan met wol of met papieren propjes beplakt worden.

Makkelijker:
Laat de kinderen alleen een gezicht plakken met minder details.
Moeilijker:
Laat een hoofd en een lijf plakken met meer details (oren, voeten, haren van
wol). De ogen, neus en mond kunnen erop worden getekend door de
kinderen. Laat de kinderen eventueel zelf hun naam op het papier krabbelen.
Als de naam wordt opgeschreven op het papier, kan de naam tegelijkertijd
heel langzaam worden uitgesproken.
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17 Hand-/voetafdruk maken
Motoriek:
Taal:

fijne motoriek
woordenschat

Materiaal:

verf, kwast en papier of gips

Maak een hand- en/of een voetafdruk van de kinderen van verf of gips.
Benoem de handelingen en lichaamsdelen tijdens de activiteit. Ook kunnen
de begrippen groot en klein aan de orde komen.

18 Kinderen omtrekken
Motoriek:
Taal:
Rekenen:
Sociaal-emotioneel:

fijne motoriek
woordenschat
seriëren; ruimtelijke oriëntatie, begrippen
vertrouwen

Materiaal:

behang, verf, dikke kwast
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Een kind gaat liggen op een groot stuk behang en wordt door de pedagogisch
medewerker omgetrokken. Dit kan bij 2 kinderen worden gedaan; een jongen
en een meisje of het grootste en het kleinste kind. Hierbij kunnen de
begrippen groot en klein aandacht krijgen. De omtrekken van de kinderen
kunnen worden ingekleurd met verf en dikke kwasten.
Makkelijker:
a. Bekijk met het kind de tekening en benoem de lichaamsdelen.
b.	Twee kinderen worden omgetrokken en naast elkaar neergelegd met
duidelijk verschil tussen groot en klein. Praat zelf over de begrippen groot
en klein.
Moeilijker:
a.	De kinderen ordenen van klein naar groot, eerst de kinderen zelf, daarna
de tekeningen.
b.	Bekijk en bespreek met elkaar de overeenkomsten en verschillen tussen
de tekeningen (wel/geen staart, lang haar/kort haar)

19 Bewegen op muziek
Motoriek:
Sociaal-emotioneel:

grote motoriek
saamhorigheid

Materiaal:

muziek, spiegel

Op muziekfragmenten kunnen de kinderen op de maat van de muziek lopen.
Zoek naar muziek waar langzame en snellere stukjes in voorkomen. Praat
met elkaar over wat je aan het doen bent, bijvoorbeeld stampen met je
voeten en klappen met je handen. Zet een grote spiegel neer en zorg ervoor
dat de kinderen om de beurt voor de spiegel kunnen bewegen.
De kinderen kunnen meezingen en dansen op de muziek.
Tip: ‘Alle lieve kinderen’ van de CD Peuters dansen 1 van Hakketoon/
Danskant.
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20 Bewegen met je lichaam
Motoriek:
Taal:

grote motoriek
woordenschat

Materiaal: 	grote dobbelsteen met plaatjes erop geplakt van
lopen, rennen, zitten, staan, vallen, knielen (zie
woordenschatplaatjes bijlage 1.5)

-	In het (speel)lokaal krijgen de kinderen opdrachten wat ze mogen doen.
“Ga maar lopen, ga zitten, ga staan, ga rennen, sta stil” enz.
-	Laat om de beurt een kind de dobbelsteen gooien (zorg dat de kinderen de
plaatjes al een keer gezien en benoemd hebben). Alle kinderen mogen de
beweging uitvoeren die op het plaatje staat.
	Benoem hierbij de bewegingen en stimuleer de kinderen om het zelf te
vertellen.
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21 Gymactiviteit met pittenzak
Motoriek:
Rekenen:
Sociaal-emotioneel:
Spel:

grote motoriek
ruimtelijke oriëntatie, begrippen, getallen
beurtgedrag
bewegingsspel

Materiaal:

pittenzakken, trommel

Pittenzakken liggen verspreid door de ruimte. De kinderen lopen door de
ruimte. Bij 1 klap op een trommel zoekt elk kind een pittenzak op en gaat
erop zitten. Herhaal dit een aantal maal. Daarna kunnen er verschillende
activiteiten met de pittenzakken worden gedaan:
-	De kinderen zitten naast elkaar en schuiven de pittenzak zover mogelijk
vooruit over de vloer. Wie komt het verst?
- De pittenzak in de lucht gooien en op de grond laten vallen.
- De pittenzak op het hoofd (armen, rug, enz.) dragen/leggen.
- De pittenzak naar elkaar schuiven of gooien.
- Tel regelmatig een aantal pittenzakken.
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Laat de oudere kinderen de jonge kinderen helpen bij de verschillende
opdrachten.

22 Begrip vol/leeg
Rekenen:
Taal:
Spel:

begrippen
woordenschat
ontdekken en experimenteren

Materiaal: 	kinderbad met een laagje water, kleine bakjes, pop
Nadat de activiteit ‘pop in bad’ met de kinderen is gedaan (waarbij de
begrippen ‘vol’ en ‘leeg’ veel nadruk hebben gekregen), kunnen de kinderen
gaan experimenteren met het water en de bakjes. Ga regelmatig even bij de
kinderen zitten en benoem tijdens het vrije spel zoveel mogelijk ‘vol en leeg’.
Praat hierbij in een rustig tempo. Stimuleer de kinderen tot het zelf
benoemen van vol en leeg door aanvulzinnen te geven.
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23 Hoe groot ben ik?
Rekenen:
Taal:

meten
woordenschat

Materiaal: 	lange stroken papier (vlechtrepen aan elkaar
geplakt), babypakje
Deze activiteit is geschikt voor de oudste kinderen. Pak een babypakje en
vraag wie hier nog inpast. Houd het pakje voor de kinderen zodat elk kind
kan zien dat het niet meer past. Daarna gaat het gesprekje over groeien.
“Hoe groot ben je?” Elk kind mag op de grond liggen en de strook wordt
afgeknipt net zolang als het kind is. Laat aan de kinderen zien, hoe ze met
de strook kunnen meten of ze groter zijn dan de stoel of de kast, of groter
of kleiner zijn dan hun vriendje. De kinderen mogen daarna zelf gaan
experimenteren/meten met de stroken. Loop rond en benoem zo veel
mogelijk wat er gebeurt.
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24 Telversje
Rekenen:
Taal:

getallen
woordenschat

Zeg regelmatig tijdens dit thema onderstaand versje op. Gebruik hierbij
zoveel mogelijk gebaren.

De duim is dik
De pink is klein
Drie vingers willen groter zijn
De pink is klein
De duim is dik
Hun baasje dat ben ik
Tel daarna de vingers: 1, 2, 3, 4, 5

1-2, 1-2 alle kinderen klappen mee
1-2, 1-2 alle kinderen tellen mee
Tel daarna de vingers: 1, 2, 3, 4, 5
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25 Emoties
Sociaal-emotioneel:
Taal:

emoties
woordenschat

Materiaal:

Boekje: ‘Tijn is boos’

Voor jonge kinderen is het vaak moeilijk om zelf een gevoel te benoemen,
daar hebben ze een volwassene voor nodig. Lees het boekje ‘Tijn is boos’
aan de kinderen voor en bespreek/vraag wat er is gebeurd. Hoe kun je zien
dat Tijn boos is? Doe met elkaar een blij/boos gezicht na. Ook kunnen de
kinderen in de spiegel kijken. In plaats van het boekje kunnen de emoties ook
door een toneelstukje met handpoppen worden aangeboden.
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26 Ouderactiviteit: Liedje zingen
Nodig de ouders en eventueel andere familieleden (zus, broer, opa, oma) uit
om de kinderen iets eerder op te komen halen.
Iedereen komt in een grote kring staan. Vraag aan iedereen om de beurt wie
ze zijn (de mama van …, het zusje van …). Start de cd met het liedje: ‘Ik ben ik’.
De persoon die in het liedje genoemd wordt (papa, mama, broer, zus, opa, oma
enz.) mag in het midden van de kring komen staan.

Afsluiting
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-	
Houd een gesprekje met de kinderen en haal herinneringen op aan het
thema. Bespreek wat er allemaal veranderd is in het lokaal.

-	
Laat de kinderen vertellen bij het prentenboek van interactief voorlezen.
Observeer welke kinderen actief deelnemen. Daarna wordt het boek
teruggezet in de kast.
-	
Ruim samen met de kinderen de spullen op die bij het thema horen.
Intussen kunnen er gesprekjes worden uitgelokt en herinneringen aan
activiteiten worden besproken.
	Hang 1 of 2 kenmerkende werkjes/platen/voorwerpen op een vaste plek
aan de muur. Dit geeft de mogelijkheid om nog eens over het thema te
praten. Na ieder thema kan hier een werkje bij worden gehangen.
-	Aan de hand van de woordenschatplaatjes en/of voorwerpen kan bij de
kinderen met een kleine woordenschat nagegaan worden of de
aangeboden woorden beheerst worden.
Makkelijk: Laat de kinderen de plaatjes aanwijzen (passieve
woordenschat).
Moeilijk: wijs een plaatje aan en laat het kind benoemen (actieve
woordenschat).
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Bijlagen IK (Lichaam/familie)
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Bijlage 1.1: Pop maken
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Bijlage 1.2: Lotto/memorie Familie - extra -
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Bijlage 1.2: Lotto/memorie Familie - extra -
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Bijlage 1.2: Lotto lichaamsdelen - basis -
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Bijlage 1.2: Lotto lichaamsdelen - basis -

O
M
E
D

Bijlage 1.2: Lotto lichaamsdelen - basis -
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Bijlage 1.2: Lotto lichaamsdelen - extra -

O
M
E
D

Bijlage 1.2: Lotto lichaamsdelen - extra -
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IK (lichaam/familie)

Bijlage 1.3: Woordenlijst

FAMILIE
- Basiswoorden zelfstandig naamwoorden
1.1 de papa
1.2 de mama
1.3 de/het broer(tje)
1.4 de/het zus(je)
1.5 de opa
1.6 de oma
1.7 de baby
1.8 de kus

werkwoorden
1.9 lief
1.10 ik
1.11 jarig
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- Extra woorden -

zelfstandig naamwoorden
werkwoorden
1.1 de vader
1.20 lief vinden
1.2 de moeder			
1.12 het kind			
1.13 de jongen			
1.14 het meisje
1.15 de man
1.16 de vrouw
1.17 de verjaardag
1.18 de foto
1.19 de naam

overig
1.21 groot
1.22 klein
1.23 oud
1.24 jong

Bijlage 1.3: Woordenlijst

IK (lichaam/familie)

LICHAAM
- Basiswoorden zelfstandig naamwoorden
1.25 de mond
1.26 de neus
1.27 het oog
1.28 het oor
1.29 het haar
1.30 de arm
1.31 de hand
1.32 de vinger
1.33 de buik
1.34 de rug
1.35 de billen/bips
1.36 het been
1.37 de knie
1.38 de voet
1.39 de teen
1.40 het bad
1.41 de zeep

werkwoorden
1.42 zitten
1.43 staan
1.44 lopen
1.45 rennen
1.46 vallen
1.47 praten
1.48 roepen
1.49 kijken
1.50 huilen
1.51 lachen
1.52 slapen
1.53 slaan
1.54 eten
1.55 drinken
1.56 wassen
1.57 springen

overig
1.58 in
1.59 op
1.60 uit
1.61 nat

werkwoorden
1.78 kruipen
1.79 zingen
1.80 klappen
1.81 gooien
1.82 vangen
1.83 schoppen
1.84 snuiten
1.85 plassen
1.86 poepen/drukken
1.87 luisteren
1.88 gaan
1.89 liggen
1.90 zwaaien
1.91 kietelen
1.92 douchen

overig
1.93 voor
1.94 achter
1.95 blij
1.96 boos
1.97 verdrietig
1.98 bang
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- Extra woorden -

zelfstandig naamwoorden
1.62 het hoofd
1.63 het gezicht
1.64 de tong
1.65 de tand
1.66 de lip
1.67 de wang
1.68 de duim
1.69 de nagel
1.70 de schouder
1.71 de plasser/piemel
1.72 de tandenborstel
1.73 de kam
1.74 de traan
1.75 de handdoek
1.76 de tandpasta
1.77 de douche

week 1

basiswoorden
het haar
de buik
de rug
de billen/bips
nat

extra woorden
het hoofd
de schouder
de duim
de nagel
voor
achter
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IK (lichaam/familie)

Bijlage 1.4: Woordenlijst

week 2

basiswoorden
de mond
de neus
het oog
het oor
de wang
kijken

extra woorden
het gezicht
de tong
de tand
de lip
luisteren
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IK (lichaam/familie)

Bijlage 1.4: Woordenlijst

week 3

basiswoorden
de vinger
de voet
de teen
lopen
staan
zitten

extra woorden
liggen
snuiten
boos
verdrietig
bang
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IK (lichaam/familie)

Bijlage 1.4: Woordenlijst

Extra woorden familie

basiswoorden
het broertje
het zusje
de opa
de oma
de baby
ik

extra woorden
de vader
de moeder
het kind
de jongen
het meisje
groot
klein
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IK (lichaam/familie)

Bijlage 1.4: Woordenlijst

Bijlage 1.5: Woordenschatplaatjes
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Bijlage 1.5: Woordenschatplaatjes
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Bijlage 1.5: Woordenschatplaatjes
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Bijlage 1.6: Weekplanner
Thema:

..........................................................

Week: 1/2/3 Periode:

Woorden uit basiswoordenlijst
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Activiteiten voor alle kinderen:
Introductie
Boek

..........................................................

Woorden uit uitgebreide woordenlijst
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Datum:
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Activiteit taal

Activiteit motoriek
Activiteit rekenen

Activiteit
Sociaal-emotioneel
Liedje
Opzegversje
Luistervaardigheid
Knutsel
Ouderactiviteit

Bijlage 1.6: (Week)planner zorgkinderen
Extra activiteiten voor zorgkinderen:
Naam:

Activiteit:

Datum:
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Bijlage 1.6: Weekplanning 1
Thema: IK (lichaam/familie) Week: 1 Periode: .
Woorden uit basiswoordenlijst
1. het haar
2. de buik
3. de rug
4. de billen/bips
5. nat

.........................................................

Woorden uit uitgebreide woordenlijst
1. het hoofd
2. de schouder
3. de duim
4. de nagel
5. voor
6. achter

Activiteiten voor alle kinderen:
Introductie
Boek

Datum:

Foto’s kijken
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4. Interactief voorlezen ‘Mijn lieve familie’ (onderdeel 2)

Activiteit taal

1. Themakist pop in bad

Activiteit motoriek

19. Bewegen op muziek

Activiteit rekenen

22. Begrip vol/leeg

Liedje

2.	Liedje: Ik ben ik - CD peuterpraat liedje 1 + liedjes
zingen met voorwerpen

Knutsel

18. Kinderen omtrekken

Extra activiteiten voor zorgkinderen:
Namen
kinderen

4. Interactief
voorlezen ‘Mijn
lieve familie’
(onderdeel 1)

1. Themakist pop
in bad

Bijlage 1.6: Weekplanning 2
Thema: IK (lichaam/familie) Week: 2 Periode: .
Woorden uit basiswoordenlijst
1. de mond
2. de neus
3. het oog
4. het oor
5. de wang
6. kijken

.........................................................

Woorden uit uitgebreide woordenlijst
1. het gezicht
2. de tong
3. de tand
4. de lip
5. luisteren

Activiteiten voor alle kinderen:
Boek

Datum:

4. Interactief voorlezen ‘Mijn lieve familie’ (onderdeel 3)
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Activiteit taal

7. Toneelstukje wassen of naar bed gaan

Activiteit motoriek

21. Gymactiviteit met pittenzak

Activiteit rekenen

24. Telversje

Activiteit
Sociaal-emotioneel

25. Emoties

Luistervaardigheid

14.	Geluiden maken met je lichaam + liedjes zingen
met voorwerpen

Knutsel

16. Poppetje maken

Extra activiteiten voor zorgkinderen:
Namen
kinderen

6. In de spiegel
kijken

5. Digitale
fotolijst

15. Mond
motoriek:
Zoenen met
lippenstift

Bijlage 1.6: Weekplanning 3
Thema: IK (lichaam/familie) Week: 3 Periode: .
Woorden uit basiswoordenlijst
1. de vinger
2. de voet
3. de teen
4. lopen
5. staan
6. zitten

.........................................................

Woorden uit uitgebreide woordenlijst
1. liggen
2. snuiten
3. boos
4. verdrietig
5. bang

Activiteiten voor alle kinderen:
Boek

Datum:

4.	Interactief voorlezen ‘Mijn lieve familie’
(onderdeel 4 en 5)
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Activiteit taal

13. Wat zit er in de voeldoos?

Activiteit motoriek

20. Bewegen met je lichaam

Activiteit rekenen

23. Meten: hoe groot ben ik?

Opzegversje

3.	Opzegversje ‘De duim is dik’ + liedjes zingen
met voorwerpen

Knutsel

17. Hand-/voetafdruk maken

Ouderactiviteit

26. Liedjes zingen

Extra activiteiten voor zorgkinderen:
Namen
kinderen

13. Wat zit er in
de voeldoos?

12. Lotto
lichaamsdelen

Afsluiting:
Woordenschatplaatjes

Bijlage 1.6: Weekplanning extra
Thema: IK (lichaam/familie) Week: extra Periode: .
Woorden uit basiswoordenlijst
1. het broertje
2. het zusje
3. de opa
4. de oma
5. de baby
6. ik

.........................................................

Woorden uit uitgebreide woordenlijst
1. de vader
2. de moeder
3. het kind
4. de jongen
5. het meisje
5. groot/klein

Activiteiten voor alle kinderen:
Boek

Datum:

4. Interactief voorlezen ‘Mijn lieve familie’
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Activiteit taal

11. Fotowand over familie

Activiteit motoriek

19. Bewegen op muziek

Activiteit rekenen

23. Meten: hoe groot ben ik?

Opzegversje

3.	Opzegversje ‘1-2’ + liedjes zingen met voorwerpen

Knutsel

16. Poppetje maken

Ouderactiviteit

26. Liedjes zingen (ook voor opa’s en oma’s)

Extra activiteiten voor zorgkinderen:
Namen
kinderen

11. Fotowand
over familie

9. Woordkaartjes

Afsluiting:
Woordenschatplaatjes

Bijlage 1.7: Inhoud themakist IK (lichaam/familie)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pop
poppenbadje
washand
handdoek
zeep
zeepdoos
kam + borstel
spiegel
tandpasta
tandenborstel

• geluidenlotto
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De duim is dik
de pink is klein
drie vingers willen groter zijn
de pink is klein
de duim is dik
hun baasje dat ben ik.

Opzegversje uit: ‘Tante Nans zat op een gans’

Ook bij het aan- en uitkleden kunt u op deze manier alle lichaamsdelen
steeds weer voor uw kind benoemen. U zult merken, dat uw kind zo
steeds meer woordjes zal gaan begrijpen en zal gaan zeggen.

Bijvoorbeeld:
“Zo, we gaan lekker in bad. Even water in het bad doen. Zo, dat is
lekker warm, kom er maar in. Nu wat zeep op de washand doen,
lekker je rug wassen, nu je buik, je arm enz. Hé, ik zie je voet niet,
waar heb je hem verstopt? Oh, daar is hij weer, hij zat onder water!”

Bij het wassen van de pop, met de spulletjes uit de themakist,
vertellen zij precies hoe ze de pop wassen. Dit kunt u ook thuis doen
met uw kind. Tijdens het douchen, wassen, tanden poetsen, aankleden
is het goed te zeggen wat u aan het doen bent.

Kinderen leren praten doordat ze spontaan nazeggen wat er in hun
omgeving wordt gezegd. Daarom is het zo belangrijk, om bij alles wat
u doet met uw kind, te praten. Ook in de groep praten de pedagogisch
medewerkers bij alles wat ze met de kinderen doen.

Praten met kinderen
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Thema 1: Ik (lichaam/familie)

Ouderbrief

Beste ouders/verzorgers,
Het thema van de komende periode is: ‘ik/mijn familie’.

Er worden veel woorden gebruikt, die regelmatig terug komen tijdens
de spelletjes en het lezen van de boeken: het hoofd, de buik, het been,
de arm, de hand, de voet, de teen, de neus, de mond, het haar, zitten,
staan, lopen, de opa/oma, de broer/zus.

In de themakist van het thema ‘ik’, zitten spullen die nodig zijn om je te
wassen. Zo doen de kinderen met elkaar een pop in bad en gebruiken
daarbij zeep, een handdoek, een washand en nog veel meer.

De kinderen maken knutselwerkjes over het lichaam, zingen liedjes,
lezen boeken en gaan misschien ook foto’s kijken over de familie.
Bij elk thema hoort een themakist, waarin spullen zitten die te maken
hebben met het thema.

Op allerlei manieren worden er rond dit thema spelletjes en
activiteiten gedaan. Er wordt aandacht besteed aan alle lichaamsdelen
en wat je ermee kunt doen. Ook zullen er activiteiten zijn gericht op de
familie (papa, mama, broer(tje), zus(je), opa, oma).

Pauline Oud
F. Michau
Kathleen Amant

Boekentips

Enkele voorbeelden zijn:
• Klap eens in je handjes
• Dit zijn mijn wangen en dit is mijn kin
• Hoofd, schouders, knie en teen

Iedereen kent de bekende liedjes, waarin we bezig zijn met ons
lichaam. Kinderen vinden het geweldig om met u de bewegingen te
doen en misschien ook al het liedje mee te zingen.

Met je lichaam kun je allerlei geluiden maken. Dit is een leuk spelletje
om samen met uw kind te spelen.
Bijvoorbeeld: klappen in je handen, stampen met je voeten, klakken
met je tong, hoesten. Misschien kunt u samen met uw kind er nog
meer bedenken en doen.

Bijvoorbeeld: “Kun jij je arm optillen? Kijk, ik kan het ook. Ik ga mijn
tong uitsteken, kijk maar!”
“Nu mag jij iets doen. Ik zie het al, jij stampt met je voeten. Ik ga ook
stampen.”

Ga samen met uw kind voor een (grote) spiegel staan en doe dan
allerlei bewegingen. Het is leuk voor uw kind om zichzelf te zien
bewegen. Je kunt elkaar ook nadoen! Bedenk om de beurt een
beweging met je lichaam.

Leuke activiteiten voor thuis!

In bad met Fien en Milo
Mijn fotoboek - mijn lijf
Mijn lieve familie
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