
Print dit document. 
Als je het ontdekpakket hebt: pak de dobbelsteen + ontdekkaart erbij.
Check of je (spel-)materiaal op voorraad hebt en haal de boeken in huis (je mag ze
natuurlijk kopen, maar lenen bij de bibliotheek is ook een hele goeie duurzame optie!).

Thema: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet

De beste mediatips voor dreumesen thuis bij het thema van de Media Ukkie Dagen 2021

Het thema van de Media Ukkie Dagen is ‘Ik zie, ik zie wat jij niet ziet’. Een thema waarmee je
verschillende kanten op kunt. Kijken doe je met je ogen, maar zien we allemaal wel hetzelfde?
Lukt het je om snel iets of iemand te vinden? En wat zie je voor je met je ogen dicht?

We vonden verschillende media die passen bij de ontwikkelingsleeftijd en belevingswereld van
dreumesen. Laat je inspireren door de tips en ga thuis aan de slag. 
Voorlezen, kijken, luisteren, spelen en doen. Met en zonder scherm. Binnen en buiten.

Hulp nodig om af te wisselen? Met het Mediasmarties Ontdekpakket helpt de dobbelsteen je 
om alle hoeken van de media ontdekkaart te ontdekken.

Wat moet je doen?

Veel succes en plezier!

Tip 

Als lid van de bibliotheek kun je met je lidmaatschapsnummer ook gratis inloggen bij
www.bereslim.nl en www.devoorleeshoek.nl .

MEDIATIPS VOOR THUIS



Baby ziet ... bloemen
Hervé Tullet
Uitgeverij: Oogappel (2020)

Baby groet ’s morgens de dingen. Dag gele bloem, dag
blauwe bloem. Oh, nu ben je plots een groene bloem
ploem ploem. Bekijk het boekje samen en lees voor. Het
is een boek om te ontdekken met al je zintuigen, handen
en ogen.

Waar is Nijntje? Daar is Nijntje
Dick Bruna
Uitgeverij: Mercis (2020)

Zie je de zee? Maar waar is Nijntje? En waar is Nijntje in
de lucht, en als het regent? Heeft ze zich soms verstopt?

VOORLEZEN
Met lezen kun je niet vroeg genoeg beginnen. Bekijk de boekjes met je dreumes, vertel wat je
ziet en reageer op wat je dreumes ziet. Zet het boekje na het voorlezen op een plekje waar je
dreumes bij kan. Moet jij eens zien hoe je dreumes ervan smult!



Beestje waar ben je? 
Ingela P. Arrhenius, Nosy Crow 
Uitgeverij: Gottmer (2017)

Waar heeft de rups zich verstopt? En waar is toch de
slak? En kijk eens achter het flapje of je het kindje kunt
vinden?

Ebbie speelt verstoppertje
Marjet Huiberts, Milja Praagman
Gottmer (2020)

Het is bedtijd voor aapje Ebbie. Maar hij wil eerst nog een
spelletje doen: verstoppertje. Waar zal Ebbie zich
verstoppen: achter de bank, tussen de gordijnen, of toch
in een andere kamer van het huis?

VOORLEZEN

Van boekjes krijgt je kind geen genoeg, dus herhaal zo vaak als je wilt en haal regelmatig verse
boeken in huis via de bibliotheek of de boekhandel. Wist je dat je kind gratis lid kan zijn van de
bibliotheek? 



Moet je je handen vrij hebben? Zet hem of haar dan in een stoeltje bij je in de keuken of zet hem
of haar voor het raam. Wat gebeurt daar allemaal?

KIJKEN

Er zijn zeker filmpjes van Nijntje of Woezel en Pip waar dreumesen van kunnen genieten. Maar
in het kader van de Media Ukkie Dagen kiezen we er bewust voor deze niet te noemen. Er valt
nog zoveel in de echte wereld te ontdekken. Laat hem of haar dus vooral naar jou en de wereld
om zich heen kijken. We zetten wat opties op een rij:

Ga samen voor een spiegel staan. Wie zijn dat nou?! Bekijk wat je dreumes doet. Ziet hij of zij
dat jullie allebei een neus hebben? Benoem ook nu weer alles.

Zet je dreumes op een kleed en laat hem of haar alles om zich heen bekijken. Pak het
voorwerp dat hij/zij interessant vindt erbij en benoem wat jullie zien.

Kijk samen naar foto’s van familie en vertel wie er op de foto staan. Wat zijn ze op de foto aan
het doen?



Verstoppertje spelen
Liedje van Nijntje

Scan de QR-code en beluister het liedje via YouTube

Verstoppertje
Liedje van Woezel en Pip

 
Beluister het liedje (links) 
of kijk ook het clipje erbij

(rechts) 
 
 

LUISTEREN

Laat de oren het werk doen en luister samen naar liedjes. 
Zing en dans je mee? Beluister de liedjes via Youtube, YouTubeKids of Spotify.



Kiekeboe

Er zijn ontzettend veel hardkartonnen prentenboekjes
waarbij kiekeboe wordt gespeeld. Mooie aanleiding
om samen eindeloos kiekeboe te spelen.
Gegarandeerd speelplezier!

Verstoppertje spelen met Nijntje 

Nijntje is een fijn speelkameraadje. Verstop haar,
druk op de knop en laat de peuters op het geluid
afgaan. Af en toe laat Nijntje weten waar is ze is (“ik
ben hier!”) ... Kan je dreumes haar vinden?

SPELEN

Om met je dreumes te spelen heb je niet veel nodig. Geniet van kleine spelletjes zoals:



DOEN

Zorg voor eigen ervaringen, hoe klein ook. Na het voorlezen en binnenspelen is het tijd om naar
buiten te gaan. 

Benoem en vertel erover

Neem de tijd en kijk mee naar wat je dreumes ziet.
Benoem waar je dreumes naar wijst, vertel erover.
Neem de tijd en gebruik al jullie zintuigen. Wat valt er
toch een hoop te zien, ontdekken en doen buiten!

Geniet van deze momenten samen!


