MEDIATIPS VOOR THUIS
Thema: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet
De beste mediatips voor peuters 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 passende media die passen bij de ontwikkelingsleeftijd en
belevingswereld van peuters. 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?
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!).
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 .

VOORLEZEN
Voorlezen is belangrijk en zo leuk om te doen. Duik in een boek, lees voor en bekijk de platen en
praat erover. En ben je klaar? Nog eens lezen! Herhaal zo vaak als je peuter wilt!
Elmer – verstoppertje spelen
David McKee
Uitgeverij: Veltman uitgevers bv (2018)
Elmer speelt verstoppertje met Vogel. Steeds denkt Elmer
dat hij Vogel heeft ontdekt, maar achter het flapje zit een
ander dier. Als hij Vogel eindelijk heeft gevonden, mag Elmer
zich verstoppen. Kun je hem vinden?

Waar is beer?
Emily Gravett
Uitgeverij: Gottmer (2017)
Beer en Haas spelen verstoppertje. Haas kan de grote Beer
steeds snel vinden. Maar als Beer Haas moet zoeken, is het
lastiger. Hoe kan dat nou?

Petra
Marianna Coppo
Uitgeverij: BBNC Uitgevers (2019)
Is Petra een berg? Een eiland? Een ei? Wat Petra vandaag
ook is, ze voelt zich steengoed! Ze is optimistisch en kan
alles zijn wat ze maar bedenkt. Een boek over de kracht van
verbeelding. Petra is niet alleen een steen…

KIJKEN
Beelden zijn aantrekkelijk en het scherm trekt. Je peuter bewust laten kijken? Benut de kansen
van media, maar zie media niet alleen als zoethoudertje. Laat ze gerust af en toe naar een
filmpje kijken, maar kies bewust en wissel af. Kijk samen ook eens rond. Zie je wat je kind ziet?

Verstoppertje spelen
Aflevering uit Nijntje en vriendjes
5.16 minuten
Nijntje, Snuffie, Knorretje, Boris en Barbara spelen
verstoppertje in het bos. Nijntje kan alleen Barbara niet
vinden. Is ze kwijt? Opeens blaft Snuffie bij een boom en
daar is Barbara hoog in de boom.

De kakelbonte kameleon (geanimeerde versie)
Eric Carle
www.bereslim.nl
Een kameleon wil steeds op een ander dier lijken, totdat
hij ontdekt dat het toch het plezierigste is om een
gewone kameleon te zijn.
Tip: log in bij www.bereslim.nl via het lidmaatschap van
de bieb. Dat is gratis!

KIJKEN
Wolken in de lucht? Nee joh, dat is een paard!
Genoeg schermen gehad? Ga naar buiten en ga
allemaal op je rug op de grond liggen. Kijk naar de
wolken en laat de fantasie de vrije loop. Wat zien
jullie in de wolken?

Zeno en Kamiel – vormen
Jacques Duquennoy
Uitgeverij: Oogappel (2017)
Zebra Zeno en kameleon Kamiel schilderen samen. De
twee strepen van Zeno vormen samen met die van
Kamiel een vierkant. En hun vierkanten vormen
samen een… robot! Nou ja zeg! Zie je dat?

Boer Boris zoekt de verschillen
Ted van Lieshout (2016)
Uitgeverij: Gottmer (2016)
Boer Boris heeft het druk op de boerderij. Dat zie je
zo. Maar zie je op beide platen links en rechts wel
hetzelfde? Kun je de verschillen zien? Het worden er
steeds meer! Zoeken dus

LUISTEREN
Luisteren bij een thema als ‘Ik zie, ik zie wat jij niet ziet’ klinkt misschien een beetje gek. Maar
wat zien kinderen als ze alleen kunnen horen? Wat tovert hun verbeelding tevoorschijn? Laat
kinderen ter afwisseling van het scherm vooral ook veel andere zintuigen gebruiken. Doe je
ogen dicht en gebruik je oren!

Tekentovenaars
Liedje uit HoelaHoep
Scan de QR code en beluister
het liedje

Ik zag twee beren...
Clip uit Sesamstraat
Scan de QR-code en bekijk
samen het clipje

Geluiden in het gras
Ga lekker liggen in het gras. Ogen dicht zodat je je
nog beter op de geluiden kunt concentreren. Wat
horen jullie? Wat zien jullie voor je?

LUISTEREN
Verstoppertje
Liedje van Woezel en Pip
Beluister het liedje (links)
of kijk ook het clipje erbij
(rechts)

Je ogen, neus en oren
Clipje van Het Zandkasteel
Als je iets wil zien, dan moet je uit je ogen kijken.
Als je iets wil ruiken, moet je je neus gebruiken. En
als Koning Koos je roept, dan kun je hem horen!

Verstoppertje spelen
Liedje van Nijntje
Scan de QR-code en beluister het liedje via
YouTube

SPELEN
Spelen doen kinderen van nature. Daar heeft een kind weinig tot niets bij nodig. Door te spelen
kan een kind allemaal ervaringen en nieuwe informatie verwerken en is een kind zich dus aan
het ontwikkelen. Spelen is dus belangrijk! Bied je peuter dus vooral de tijd en ruimte om vrij te
spelen.
App Labo Pebble Art
Betaalde app
Een mooie app om te spelen (zeker in combinatie met het
voorlezen van het prentenboek Petra). In de app kun je al je
creativiteit kwijt en maak je figuren met stenen. Vervolgens kun
je met het figuurtje verschillende spellen spelen. Zo kan je
bijvoorbeeld een hond over zoveel mogelijke obstakels laten
springen.
Liever zonder scherm aan de slag? Ga naar buiten ga met je
kind(eren) op zoek naar een steen. Laat de fantasie het werk doen
en laat ze aan de slag gaan met materiaal dat ze nodig hebben
(verf etc.).

Geluiden herkennen
Meester Dennis
Gratis
Leuke eenvoudige app waarin geluiden uit het dagelijks
leven zijn gekoppeld aan wat je ziet. Peuters moeten
goed kijken om het geluid aan het juiste plaatje te
koppelen.

SPELEN
Oh! The magic drawing app
De app Oh! The magic drawing app is een eenvoudige
maar fantasievolle app waarin kinderen kunnen
spelen met vormen en de fantasie tot leven komt. Je
kiest een vorm uit de reeks beschikbare en kleurrijke
vormen en plaatst het met je vinger op het scherm.
Maak een kunstwerk en zie hoe het tot leven wordt
gebracht.
De app wordt ondersteund door vrolijke muziek die
ook uit te zetten is. Klaar? Maak een foto van het
resultaat!

Wat is weg

Verzamel verschillende spulletjes op een kleed en laat je kind er goed naar kijken.
Laat ze hun ogen dichtdoen en haal een voorwerp weg. Laat je kind weer kijken.
Ziet hij of zij wat er weg is?

Verstoppertje met Nijntje
Nijntje is een fijn speelkameraadje. Hoe leuk om dan met
haar verstoppertje te spelen. Verstop haar, druk op de knop
en laat je peuter op het gelkuid afgaan. Af en toe laat Nijntje
weten waar ze is ("ik ben hier!")... Kan je peuter haar vinden?

DOEN
Laat je inspireren door alle verhalen en ga zelf aan de slag. Juist de combinatie met echte
ervaringen maakt de verhalen uit verschillende media extra waardevol. We geven je een paar
suggesties!

Tijd voor actie?
Maak een speurtocht waarbij je kind op zoek moet naar verschillende voorwerpen in en om het
huis. Gebruik foto’s van de voorwerpen (zet de foto’s op de tablet, of zorg voor een uitgeprinte
versie) en laat ze gericht naar de voorwerpen zoeken.

Creatief aan de slag?
Zet een lekker muziekje op en geef jezelf en je peuter
een groot leeg vel papier en wat krijtjes. Ogen dicht en
dansen maar. Laat de krijtjes dansen op de muziek. Is
de muziek afgelopen? Dan mogen de ogen weer open
en kijk je samen naar de tekening. Wat is er allemaal
te zien op het vel?

Leg het vast
Maak van alles een avontuur en leg het vast op foto. Bekijk de gemaakte foto’s met je peuter en
laat hem of haar de foto van de dag kiezen. Wat was het leukste of gekste van die dag?

