
ACTIE EN REACTIE

SAMENSPELEN PLEZIERIG!

inspiratie KIEKEBOE!

Wie het vindt, mag het hebben (vanaf 10 maanden)
Verstop een speeltje onder iets. Laat het kind het zoeken. Kan hij het niet vinden? Laat
even zien waar het speeltje is. ‘Tada, daar is het speeltje!’
Verstop het nu opnieuw. Kan de baby het speeltje nu wel vinden?  Zeg telkens
enthousiast ‘bravo' of ‘tada, daar is je speeltje’ of iets anders wanneer de baby het
speeltje gevonden heeft. Als het niet meer leuk is, geef het speeltje dan aan het kind.

Kiekeboe!
Je kijkt een kind aan en dan verberg je
je gezicht achter je handen. Na enkele
seconden maak je, terwijl je enthousiast
‘kiekeboe!’ zegt, je gezicht weer
zichtbaar. 
·        

Kiekeboe - variatie 1
Verstop jezelf en kom plotseling
omhoog met een blij of verbaasd
gezicht.
Wissel ook eens van verstopplek: duik
achter een stoel vandaan, doe de deur
open en dicht... ‘kiekeboe’!

Kiekeboe - variatie 2
Leg een doek over je gezicht en laat
een baby die eraf trekken, of leg een
doek over zijn gezicht en trek het doek
er zelf af. Zeg telkens ook ‘kiekeboe’ (of
een ander woord) als het gezicht
verschijnt!

Zoek het speeltje (10 maanden)
Zet 3 doosjes naast elkaar en verstop
een speeltje onder 1 van de doosjes.
Laat zien waar je het speeltje verstopt:
‘Kijk, ik leg het speeltje onder dit doosje.’
Laat de baby zoeken. Te makkelijk?
Laat dan niét zien waar je het verstopt.      

VERSTOPSPELLETJES



Verstoppertje (vanaf 22 maanden)
Kinderen zoeken graag naar jou als je je verstopt. Roep wel af en toe de
naam van de kleine detectives of maak een geluidje, zodat ze je gemakkelijker kunnen
vinden. 
De verstop-skills van jonge kinderen zelf zijn nog niet echt optimaal, maar dat maakt
het niet minder leuk. Ze kunnen zich bijvoorbeeld ‘verstoppen’ door gewoon hun
handjes voor de ogen te houden. Speel dat je naar hen op zoek gaat.

Handtas (12 maanden)
Vul oude handtassen met een lege
portemonnee, speelgoed, zakdoekjes..
Terwijl de kinderen de tassen uitpakken,
benoem je alles wat ze 'vinden'. Steek
daarna alles weer in de tassen. Wat
doen de kinderen nu?        

Pakjes uitpakken (12 maanden)
Pak allerlei speeltjes in papier in en laat
de kinderen de 'cadeautjes' uitpakken.
Zijn de kinderen benieuwd om te zien
wat er in het papier zit? Zijn ze verrast
wanneer ze zien wat er uit de
verpakking komt?

Matroesjka  1 (12 maanden)
Maak een ‘matroesjka’ met bakjes van
klein naar groot. Zet alle bakjes naast
elkaar. Stop het kleinste bakje in het iets
grotere bakje. Doe zo verder tot alle
bakjes in het grootste bakje
zitten. Waar zijn alle bakjes gebleven? 

Matroesjka 2 (12 maanden) 
Haal daarna de bakjes weer uit elkaar.
Daar zijn ze weer! Wil het kind nu de
bakjes zelf in elkaar zetten? Het geeft
niet als het nog niet zo goed lukt. Als het
wel lukt, is de baby blij verrast en zal hij
stralen van trots.
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Zelf knutselen?



ACTIEVERSJES

INTERACTIE PLEZIERIG!

inspiratie SPEELvERSJES

Mag ik over je straatje lopen?
Loop met twee vingers over de arm van het kind in de richting van de schouder

Mag ik over je stoepje gaan?
Loop over de schouder richting een oortje

Tingelingeling!
Trek zachtjes aan het oorlelletje

Luikje open, luikje dicht.
Leg je hand even op de oogjes

Trappetje af.
Ga langs het neusje omlaag

Voetjes vegen.
Wrijf zachtjes over het bovenlipje

En binnen!
Raak het mondje aan

De maan is rond, de maan is rond
(Teken met je wijsvinger tweemaal

een cirkel op de buik van de baby) 
Hij heeft twee ogen,
(Teken twee ogen)

Een neus,
(Teken een neus)

En… een MOND!
(Druk een kus op zijn buik!)

LICHAAMSVERSJES

Daar komt een muisje aangelopen
Sluip op het ritme van je woorden

langzaam met je vingers over de buik

van je baby richting zijn hals.

Helemaal in het nekje van [zeg de naam

van de baby] gekropen!
Laat je vingers sneller lopen en kietel

de hals of nek



Zo groot als een huis.
Maak je zo groot mogelijk met beide

armen hoog in de lucht

Zo klein als een muis.
Maak je zo klein mogelijk.

Zo dik als een beer.
Doe een dikke, waggelende beer na.

Zo dun als een speer.
Maak je zo dun mogelijk

Zo lang als een bus.
Ga op de grond liggen en maak je zo

lang mogelijk.

Ik geef jou een kus!
Geef een kushandje

Een herenpaard gaat zo
Ga zachtjes met je benen op en neer

met een kindje op je schoot

Een damespaard gaat zo
Ga sneller op en neer

Een boerenpaard gaat zo
Ga hobbelig op en neer

Oei! Een gat in de weg!
Laat het kindje onverwacht tussen je

benen zakken!

Maak een vuistje

Dit is opa
Haal je duim tevoorschijn

Dit is oma
Haal je wijsvinger tevoorschijn

Dat is papa
Je middelvinger

Dat is mama
Je ringvinger

En dit is het kindje!
Je pink

En heel de familie is daar!
Spreid je hand nu helemaal open

Klop zachtjes  met je vuist op de hand

van een kind

Klop, klop, is er iemand thuis?
Laat het kindje antwoorden
Voetjes vegen
Je wijs- en middelvinger zijn twee

benen die zachtjes voeten vegen op de

hand van het kind. 

Trippel, trappel, trippel, trappel, omhoog
op de trap!
Kriebel de arm van het kind terwijl je

met je 'vingerbenen' omhoogklimt

Meer inspiratie vind je op
het internet, in boeken, in
jullie documentatie



LEZEN VOORLEZEN

Een fotoalbum met actiefoto's van de kinderen. Schrijf erbij wat ze doen.
 

Een boek met foto's die je uit reclameblaadjes knipt. Kan je er een verhaal bij verzinnen?
 

Een miniboekje met oude speelkaarten
 

Een miniboekje met een zeepverpakking. Dat ruikt ook nog goed! 
 

Een atlas met oude landkaarten. Maak een leuke reis met een speelgoedauto. Of laat er
een pop door wandelen en vertel er een verhaal bij.

 
Een boekje met jullie favoriete liedjes, versierd met mooie prenten...

inspiratie BOEKEN
BOEKEN LEREN HANTEREN ZELF BOEKEN MAKEN

Prentenboeken

Fotoalbums

Magazines

Kranten

Reclameblaadjes...

VERZAMEL VERSCHILLENDE SOORTEN
'BOEKEN' VOOR DE KINDEREN 

KIJK OOK SAMEN IN DEZE BOEKEN!

Opgelet: 

Het kind is de baas van het boek!

Laat het kind zoveel mogelijk leiden en

sluit aan bij zijn verwondering. 

Vertel over wat jullie samen zien.

MAAK ZELF JE EIGEN BOEKEN EN ALBUMS



Meer inspiratie vind je op
het internet, in boeken, in
jullie documentatie

ZORG VOOR EEN AANTREKKELIJKE
BOEKENHOEK

HERSTEL KAPOTTE BOEKJES, SAMEN
MET DE KINDEREN

Inhoud: plakband, schaar.

HTTPS://WWW.BOEKENHOUDER.BE/LAAT-JE-INSPIREREN/BOEKENHOEK

HTTP://WWW.CREATIVITYPROMPT.COM/VIDEO-TUTORIAL-HOW-TO-MAKE-A-MINI-
BOOK-OUT-OF-SOAP-WRAP/

SPREEK MET DE BIB AF EN ZORG
VOOR EEN WISSELPAKKET BOEKEN!

KOESTER DIVERSITEIT IN JE BOEKEN


