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Thema: Het is lente!
De beste mediatips voor peuters op een rij.

Toegeven, het is nog een beetje fris, maar de lucht is helder, de zon schijnt en overal komen bloemen op en krijgen
bomen en struiken weer groene bladeren. Een mooie aanleiding om daar wat media bij te zoeken om samen met
peuters te lezen, kijken, luisteren, spelen of doen op de groep!
 
Wij hebben het thema 'Het is lente!' als uitgangspunt genomen in deze WegWijzer. Een thema waar lezen, kijken,
luisteren, spelen en doen heel goed met elkaar te combineren is. 

Alle media in deze WegWijzer zijn in principe vooral geschikt voor peuters. Maar let op! Kijk zelf welke media passen
bij de kinderen met wie jij werkt. Welk medium kun je gebruiken?

Aan de slag dus. Kies mooie media bij elkaar om voor te lezen, te kijken, luisteren, spelen of doen. 

Veel succes en plezier!



Muis ontdekt (Lucy Cousins)

Uitgeverij Leopold

ISBN 9789025878382

Voor dreumesen is er bijvoorbeeld Muis ontdekt. Een eerste woordjes boek van
Lucy Cousins. Samen met Muis kunnen de allerkleinsten de wereld om hen heen
ontdekken: het weer, de seizoenen, de tuin, geluiden, groeien enzovoorts. 

VOORLEZEN

Lees de boekjes regelmatig voor en leg ze op een vaste plek. Liefst op oog en grijphoogte van de kinderen. Je zult zien
dat ze de boekjes zelf ook gaan pakken en erin gaan ‘lezen’. 

De tuin van Nijntje

Uitgeverij Mercis

ISBN 9789056474966

In dit verhaal krijgt Nijntje van vader Pluis een eigen tuintje. Wat gaat ze
daarmee doen? Eerst gaat ze de aarde omspitten en de grond harken. Dan
zaait Nijntje peentjeszaad. Met haar gietertje gooit Nijntje het tuintje lekker
nat. Al snel komen er veel plantjes... 

Boekjes zijn één van de eerste vormen van media die je met jonge kinderen al kunt gebruiken. Begin
dus vanaf jonge leeftijd met voorlezen en maak er een vast moment van op de dag. 
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TIPS



Het wonder van de appel (Hans-Christian Schmidt)

Uitgeverij De Vier Windstreken

ISBN 9789051165920

Het wonder van de appel is een stevig kartonnen boek waarin je als peuter wordt
meegenomen in de groei van een appel. Daar wordt in de lente een begin mee
gemaakt. 

VOORLEZEN

Wil je ruimte bieden om te spelen? Zoek van tevoren al wat voorwerpen bij elkaar die passen bij het verhaal van het
boekje dat je gaat voorlezen. Leg dat vast klaar op een zichtbare plek. Lees het boekje voor, praat nog wat na over (en
naar aanleiding van) het verhaaltje en laat de kinderen spelen. Hebben ze de materialen gevonden? Kijk wat ze er al zelf
mee gaan doen en geniet!

Een verrassing voor Kikker (naar Max Velthuis)

Uitgeverij Leopold

ISBN 978 90 258 7901 3

Rat heeft een cadeautje voor Kikker. Maar hij moet wel even geduld
hebben... Lees Een verrassing voor Kikker voor en beleef samen met  de
peuter(s) herfst, winter en voorjaar met Kikker in het boek Een verrassing
voor Kikker en ontdek wat de verrassing is!

Boekjes zijn een van de eerste vormen van media die je met jonge kinderen al kunt gebruiken. Begin
dus vanaf jonge leeftijd met voorlezen en maak er een vast moment van op de dag. 
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Karel in de lente (Liesbet Slegers)

Voorleesverhaal in de Voorleeshoek

Bekijk via de Voorleeshoek het verhaal over Karel in de lente van Liesbeth Sleger.
In dit verhaal ontdekt peuter Karel hoe de natuur weer tot leven komt in de lente.
Wat is het fijn om op zo'n mooie lentedag buiten in de tuin te spelen! 

Laat kinderen ter afwisseling van het scherm ook veel kijken zonder scherm. Bekijk bijvoorbeeld samen met de peuters
een appel (net als in het Zandkasteel). Zitten in deze appel ook pitjes? Wat denken de peuters? Hoe komen we
daarachter? Snijd de appel open. Wat zien de kinderen? Wat kunnen we met die zaadjes doen? Wat hebben we nodig?
Laat je leiden door wat de kinderen zien en zeggen. Vraag door en benoem wat ze aanwijzen.  En daarna? Aan de slag!
Zaadjes planten! 

Het Zandkasteel

Aflevering groeien en bloeien

Ca. 15 minuten

Het is lente! In de lente worden nieuwe dieren geboren, en gaan bloemen en
bomen groeien. Daar gaat ook deze aflevering over van het Zandkasteel. Bekijk
de aflevering samen en ga vervolgens op de groep ook op onderzoek uit. 

KIJKEN

Bewegende beelden zijn aantrekkelijk, ook voor jonge kinderen. Maar ze begrijpen nog niet alles.
Daarom kiezen we vooral voor fragmenten die aansluiten bij kinderen vanaf ca. twee jaar. Zij
kunnen al meer de link leggen tussen het woord en het beeld. 
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TIP

Heb je zelf het boek op de plank staan?  Bekijk dan niet alleen het filmpje,
maar lees het boek dan zelf ook voor. Sterker nog: lees eerst het verhaal
voor en bekijk daarna samen het filmpje.

Wist je dat? Bij vrijwel elke aflevering van het Zandkasteel is een doekaart gemaakt.  Te vinden bij de afleveringen zelf.
 



Lentebloem 

Liedje uit HoelaHoep

Luister en kijk met de oudste peuters naar het liedje Lentebloem van HoelaHoep.
De letterlijke tekst staat onder het clipje. Zing een tweede keer het liedje mee en
daag de kinderen uit om ook mee te zingen!
 

LUISTEREN

Wissel het kijken naar een clipje met muziek af met het beluisteren via bijvoorbeeld Spotify. Hierdoor trekt het beeld
niet de aandacht en kun je lekker meezingen (goed voor de taalontwikkeling) of dansen (goed voor de motoriek). Zet
het liedje regelmatig op en wacht rustig af wat je kind doet (meezingen, dansen, of ...). Doe vervolgens zeker mee. Weer
een moment samen!   

Alles groeit (Dirk Scheele)

Dirk Scheele maakte dit liedje voor de
voorstelling Lekker weertje Dikkie Dik. Een
vrolijk liedje dat niet meer uit je hoofd gaat.
Bekijk en luister de clip via Youtube of
Spotify.

Laat jonge kinderen ter afwisseling van het scherm vooral ook veel andere zintuigen gebruiken. Doe
je ogen dicht en gebruik je oren!  
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TIP

Wist je dat samen luisteren en dan vooral meezingen goed 
is voor de taalontwikkeling?



De tuin van Nijntje

App voor op de iPad

Dit is de allereerste Nijntje-app en nog steeds een hit voor peuters. Je kunt het
interactieve verhaal over de tuin van Nijntje bekijken of Nijntje en vader helpen
met het omspitten van de tuin, peentjeszaad zaaien en de zaadjes water geven.
Daarnaast bevat de app nog meer spelletjes en mogelijkheden. Een mooie app
naast het boekje zelf!

Spelen

Laat peuters ook vooral vrij spelen. Als je verhalen in verschillende vormen aanbiedt en er ligt materiaal op de groep
dat past bij het thema en de verhalen, dan zul je zien dat ze die materialen pakken en de verhalen zelf gaan naspelen.
Let op, dat hoeft dus geen spelmateriaal te zijn. 

Thomas' tuin

Bordspel van Haba

Hoera, het is eindelijk lente! Thomas, de tuinman, is erg blij dat hij weer in zijn tuin
kan werken. Wie wil hem graag helpen bij het planten, gieten en verzorgen van de
perken? Ook Molly, de mol, werkt ijverig aan haar molshoop. Wie is op het einde het
snelste? De kinderen of Molly?

Thomas' tuin is een coöperatief spel: samenwerken is belangrijk. Ook is er ruimte
voor kinderen om zelf te ontdekken. Kleinere kindjes kunnen eerst met de
figuurtjes spelen, waarna ze het tegen de mol kunnen opnemen als ze ouder zijn.

Spelen is enorm belangrijk. Door spel kunnen kinderen allerlei ervaringen verwerken. Daar heb je
geen scherm voor nodig. Wil je ze laten spelen en de link leggen met het boek of het Zandkasteel?
Leg wat nepplantjes en wat potten en een schepje en een gieter bij de zandbak. Ga erbij zitten en
kijk wat ze ermee doen.  
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TIP

Tip: kijk mee als een kind dit spel op de tablet speelt en verwoord af en toe wat hij of zij doet. Maak daarbij ook de
verbinding met het zelf zaaien van zaadjes. “Dat gaat snel zeg. Groeien die zaadjes in het echt ook zo snel?”



Breng de groei in beeld

Hebben jullie naar aanleiding van de verhalen over de lente ook zo’n zin om naar buiten te gaan en een moestuin te
beginnen? Dat hoeft absoluut niet groots. Een pot met aarde of een klein perkje is al genoeg voor peuters. Zorg voor
wat ontkiemde zaadjes of een zakje bloembollen en laat de peuters de zaadjes / bloembollen in de aarde planten. 

Maak er vervolgens een vast ritueel van en ga geregeld en op een vast moment samen kijken in de pot. Maak vanaf
het moment dat je iets groens ziet, elke keer een foto vanaf hetzelfde punt, totdat het plantje er is / de bloembol is
uitgekomen. 

Plaats de foto’s achter elkaar en je hebt zelf de groei in beeld gebracht! Hoeveel dagen duurde dat wel niet? 

DOEN

Vraag in je omgeving om stekjes of zaadjes of verzamel Moestuinmaatjes van de AH. Het zien ontkiemen van plantjes is
iets magisch dus geef de peuters volop ruimte om zich te verwonderen! 

Denk eraan, je hoeft niet alleen media te consumeren. Je kunt ook samen produceren! Zelfs met
jonge kinderen. 
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Deel de foto's (mits AVGproof) met ouders via het online ouderportaal. Zo weten ouders wat hun kind heeft

gedaan. Wil je ouders betrekken? Vertel dan wat je hebt gedaan en geef een tip wat ze thuis met hun kind

kunnen doen (voorlezen, kijken, luisteren of spelen).

Wil je de foto’s niet online delen? Maak dan een fotowand met foto’s voor het raam zodat ouders bij het brengen

of halen de foto’s kunnen bekijken. Nodig hen uit om samen met hun kind naar de foto’s te kijken. Op die manier

worden de avonturen ook eenvoudig gedeeld.  

We wensen jullie samen veel lees, kijk, luister en speelplezier!
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Meer inspiratie en tips? 
Neem een kijkje op de online gids van Mediasmarties.nl

Tot slot
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Aan de slag
Kies bewust 
In deze WegWijzer hebben we de beste mediatips voor peuters op een rij gezet waarbij de lente centraal staat. Zoals je
kunt zien kun je nog alle kanten op. Het is aan jou om bewust media te kiezen die jouw werkwijze versterkt. 

Kijk goed welke media aansluiten bij de vragen van de peuters op jouw groep en bedenk welke media je kunt
gebruiken om het thema te introduceren of juist kunt gebruiken om informatie te verwerken of om te differentiëren.
Je hoeft dus zeker niet alle media uit deze WegWijzer te gebruiken!

Bundel de krachten 
Juist de combinatie tussen het voorlezen, kijken, luisteren, spelen en doen is krachtig. Kinderen komen zo op
verschillende manieren in aanraking met (dezelfde) woorden en ervaren dat verhalen in verschillende vormen
voorkomen. Daarnaast biedt het spelen en het doen ruimte om alle informatie uit de verhalen te verwerken. Maak daar
gebruik van en denk van te voren na welke media je wilt inzetten en hoe. 

Lees bijvoorbeeld 'Het wonder van de appel' voor en kijk de dag daarna naar (een fragment uit) de aflevering
van Zandkasteel. Haal de bak appels erbij en ga samen met de peuters op onderzoek uit: kijken, voelen en
proeven. Hoe ziet een appel er van binnen uit? Smaken alle appels hetzelfde? Kortom, combineer verschillende
media met elkaar en laat peuters vooral ook zelf veel ervaren. 
 

Maak een planning
Niet alle media zijn geschikt om in een grote groep te gebruiken. Denk na welke media je wilt inzetten. Met welk doel
zet je de media in en met wie? Maak (voor jezelf) een grove planning. Of voeg het gebruik van media toe aan je
bestaande planning. Het belangrijkste is dat iedereen aan bod komt en dat er ruimte is voor herhaling.

Pak je rol
Bij het selecteren van media voor deze WegWijzer is gekeken of het gebruik ervan kan bijdragen aan de ontwikkeling
van peuters. Maar realiseer je dat jouw rol nóg belangrijker is. Bedenk dus bij elk medium dat je inzet wat jij kunt doen
om er meer uit te halen. Bekijk, lees en speel het van tevoren zodat je weet wat je kunt verwachten, welke vragen je
kunt stellen en hoe je de kinderen aan de gang laat gaan met de verhalen. In deze WegWijzer helpen we je op weg met
een paar tips, maar voel je vrij om daarin eigen keuzes te maken. Meer weten? Neem gerust contact op. We denken
graag met je mee. Onze contactpagina vind je op www.mediasmarties.nl


