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Inleiding
Ter aanvulling van het vorige boekje hebben wij nieuwe ideeën en links verzameld om
thuis leuke activiteiten met jullie kinderen te kunnen doen.
Omdat we nu grotendeels van de dag binnen zitten, is het heel belangrijk om zoveel
mogelijk vaste beweegmomenten met je kind in te plannen.
Voor peuters is bewegen leuk en gezond. Je kind kan lekker zijn energie kwijt en leert ook
nog eens veel nieuwe bewegingen. Zo vinden peuters het heerlijk om te klimmen en te
klauteren Als ouder speel je een belangrijke rol bij het stimuleren en begeleiden van je
kind om te bewegen zowel binnen als buiten.
Volgens de RIVM mogen kinderen buitenspelen, maar wordt geadviseerd om grote groepen
te vermijden. Speeltuinen zijn meestal vroeg in de ochtend nog rustig. Misschien een idee
om ’s ochtends, wanneer je normaal naar de voorschool gaat, een stukje te lopen of
fietsen met je kind.
Thuis kan je ook een uitdagende omgeving creëren om ervoor te zorgen dat je kind
voldoende beweegt.

Een parcours maken
Bedenk samen thuis een parcours van obstakels met behulp van
stoelen, kussens, dozen of matras. Om de parcours uitdagend te
maken is het beste om diverse oefeningen af te wisselen.
bijvoorbeeld stap van de ene kussen naar de andere kussen, maak
een koprol op een matras, kruip onder de tafel of een
zelfgemaakte tunnel van doos, spring van de bank op een matras
etc

Verstoppertje spelen
Speel verstoppertje met jouw peuter, zowel binnen als
buiten. Verstoppertje spelen is een spel waarbij
verschillende grote motorische vaardigheden geoefend
worden; kruipen, sluipen, lopen, rennen, klein maken
etc.

Spelen met ballonnen
Laat de kinderen vrij spelen met een ballon. Kijk welke kinderen
leuke bewegingen doen en daag andere kinderen uit dat na te doen.
Probeer met de kinderen een ballon zo lang mogelijk hoog te
houden. Hoeveel keer kunnen ze hem aantikken voordat de ballon op
de grond valt?

Beweeg spelletjes met dobbelsteen
Samen met je kind kan je allerlei spelletjes bedenken met een dobbelsteen. Bedenk een
opdracht voor ieder getal. Hieronder twee voorbeelden.
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Armen in de lucht benen gestrekt

Kruipen

Op een been staan

Springen

Al zitten met de benen trappelen

Op de knieën staan en armen vooruit
strekken
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Je kan zelf ook zo’n beweegspel bedenken met een dieren dobbelsteen.
Print de plaatjes van de verschillende dieren in de maat van je dobbelsteen. Plak op
elke kant van de dobbelsteen een plaatje van een dier. Gooi de dobbelsteen. Welk
dier is dat? Beweeg nu net zoals dat dier
1,Stamp als een olifant

2 Spring als een kikker

3 Waggel als een pinquin

4 Flapper als een vogel

5 Kruip als een krab

6 Rol door de modder als een varken

Peuter yoga
Ook zijn er een aantal sites te vinden waar peuters
spelenderwijs kennis kunnen maken met yoga. Een leuk idee om
even een rust moment te creëren tussen de activiteiten door.
Hieronder twee links:
Peuteryoga de koe en de poes

https://www.youtube.com/watch?v=gQeTl1qH9Iw
Manneschijn

https://www.youtube.com/watch?v=V0s3ez-0LY4
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Bewegen op muziek
Stopdans
Als de muziek aan staat, gaan de kinderen dansen. Als de muziek stopt, blijven de
kinderen als een standbeeld staan. Je geeft steeds als opdracht welke standbeelden je wilt
zien. Standbeelden van stoere mensen, bange mensen, blije mensen, verdrietige mensen,
boze mensen, verliefde mensen…. ?
Klik hierop: Bumba stop dans lied
Er zijn veel beweeg liedjes te vinden op internet. Hieronder een aantal voorbeelden om te
doen met je kind
Klik hierop: Bumba zwaai spring stamp klap

Hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen
Hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen
Hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen
Oren, ogen, puntje van je neus
Hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen

https://www.youtube.com/watch?v=XZaYg1x8epQ
Raak de lichaamsdelen aan die je zingt. Op ‘puntje van je neus’ draai je tegelijkertijd een
rondje.
Variatie: als je het liedje één keer hebt gezongen, zing je het eerste woordje (hoofd) niet
meer maar neurie je dat en raak je je hoofd aan. Elke keer als je het liedje opnieuw zingt,
laat je weer een volgend lichaamsdeel weg.

Twee handjes op de tafel
Een leuk spelletje om aan tafel te spelen.
Twee handjes op de tafel
Twee handjes in de zij
Twee handjes op de schoudertjes
Op het hoofdje allebei
Nu maken we twee vuistjes
Zo stevig als het maar kan
Daar gaan we nu mee trommelen
Van je rommeldebommeldebom
De duimpjes zijn de dikste
De pinkjes zijn maar klein
Nu moeten alle handjes
Weer vlug op je ruggetje zijn
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Kindjes waar zijn jullie handjes gebleven?
Ik heb ze aan mijn ruggetje gegeven
Van je 1…2…3…
Daar zijn ze weer!!

https://www.youtube.com/watch?v=_vR6FWdUhWs

De maneschijn
Ga tegenover de peuter staan. Samen zing je het liedje en beeld je de bewegingen uit.
In de maneschijn In de maneschijn ( maak een grote ronde beweging met je handen)
Klom ik op een trapje (met je vingers klim je een trapje op )
naar het raamkozijn (teken de vorm van een vierkant met je vinger)
En je raadt het niet. En je raadt het niet (met je wijsvinger zwaai je heen en weer)
Zo doet een vogel (met beide armen vliegen )
En zo doet een vis (met beide handen op elkaar maak je een visbeweging)
Zo doet een duizendpoot die schoenenpoetser is (met je ene hand de andere hand boenen)
En dat is 1 (een vinger opsteken)
En dat is 2 (twee vingers opsteken)
En dat is dikke dikke dikke tante Kee (dikke buik nadoen)
En dat is recht(armen recht naar voren)
En dat is krom (armen buigen)
En dan draaien we het wieltje nog eens om, rom bom (met de
armen om elkaar heen draaien)

https://www.youtube.com/watch?v=hI8IPM76vrw
Kinderen leren door te spelen, het is niet alleen leuk maar dus ook erg leerzaam! Door
bepaalde spelletjes te doen kun je de hersenen trainen. Verschillende cognitieve functies,
zoals het geheugen kun je versterken en/of stimuleren door er regelmatig mee te oefenen.
En dit kun je spelenderwijs op verschillende manieren doen.

Memoryspel
Memory spelen stimuleert het geheugen en de concentratie. Afhankelijk van de leeftijd
van je kind kan je dit op verschillende manieren doen. Het doel van memory is om twee
dezelfde kaartjes bij elkaar te zoeken. Voor jonge peuters gebruik je minder kaarten dan voor
de oudere peuters. Eerst oefenen met de plaatjes aan de bovenkant. Spelenderwijs leert je
kind ook nieuwe woorden door de volgende dingen te doen:
•
•
•
•

De plaatjes benoemen.
Vragen stellen over de plaatjes.
De kinderen de plaatjes laten benoemen.
De kinderen laten raden wat er op een plaatje staat

Samen met je kind kan je zelf een eigen memory spel maken. Om zelf dit spel te maken
heb je stevig karton nodig. Verder een printer om plaatjes die je wilt gebruiken om op te
plakken. Of plaatjes uitknippen van een tijdschrift of blad. Laat kinderen dit zelf zoeken.

6

MEMORY SPEL DIEREN (GROOT EN KLEIN)
Print dit uit en laat je kind dit inkleuren. Plak het op een stevige papier en knipt de
plaatjes uit

DE KOE

HET KALF

HET SCHAAP

HET LAMMETJE

HET PAARD

HET VEULEN
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HET VARKEN

DE BIG

DE KIP

HET KUIKEN

DE HOND

DE PUPPY
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MEMORY SPEL LENTEBLOEMEN
Print dit uit en laat je kind dit inkleuren. Plak het op een stevige papier en knipt de
plaatjes uit

HYACINT

HYACINT

KROKUS

KROKUS

NARCIS

NARCIS
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SNEEUWKLOKJE

SNEEUWKLOKJE

TULP

TULP

IRIS

IRIS
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Nog meer tips en leuke sites
Sokken paren
Maak een bergje van sokken en laat je kind steeds
twee dezelfde pakken. Je kunt het nog nét een
tikkeltje lastiger maken door er ook knopen, lintjes
en andere spullen tussen te leggen waar je er twee
van hebt.

Een hut met een deken bouwen
Kinderen van deze leeftijd vinden het leuk en spannend
om een ‘eigen’ hut te bouwen waar hij kan spelen. Een
tafel of een paar stoelen en een laken / deken volstaan
om een prachtige hut te bouwen. Kinderen kunnen hier
tot rust komen. Leg een paar speelgoed in de tent.
Spelenderwijs oefenen met kleuren, tellen en vormen
• Kleuren leren https://youtu.be/MnYv11ahdJg
• Tellen
https://youtu.be/HBwJel53UFA
• Vormen
https://www.youtube.com/watch?v=JyrgCFxi3Ks
Thema Lente
• Onderbouwd woordenschat https://youtu.be/MP-Dr4C6d9g
• Lenteliedje Zaadje in de grond - Tijl Damen https://youtu.be/q2lnS7Ep-uc

Dit boekje helpt peuters na een dag vol spelen en ravotten rustig in slaap
te vallen. Als alle dieren naar bed zijn gebracht, gaat ook het kindje
lekker slapen: Sst… niet wakker maken, hoor!
https://www.wepboek.nl/product/en-nu-lekker-slapen/

MEDEDELINGEN:
DE VOORLEESHOEK
Om de dagen voor de kinderen thuis leuk en leerzaam te maken, is De Voorleeshoek drie
weken gratis beschikbaar voor iedereen.
Meld je aan met je naam + e-mailadres. Je ontvangt binnen enkele minuten je
inloggegevens voor De Voorleeshoek. https://devoorleeshoek.nl/scholendicht/
THUIS MET JE PEUTER
Thuis met je peuter is een initiatief van De Rotterdamse Peuterschooll Om ouders toch te
ondersteunen vind je op deze dagelijks tips, leuke activiteiten en online prentenboeken.
Op die manier kun je zelf met jouw kind op een spelende manier. Meld je aan met je naam
+ e-mailadres. leren. https://thuismetjepeuter.nl/
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