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Winter. Brrr. wat is het koud! 
De beste mediatips voor peuters.

Winter. De dagen worden korter en de temperatuur daalt langzaam maar zeker naar het vriespunt. Brrr... wat is het
koud! Een mooie aanleiding om samen binnen op de bank te kruipen en samen van verhalen te genieten. Maar
natuurlijk kun je ook naar buiten en daar samen op onderzoek uit. 

Wij zochten verschillende media bij elkaar die passen bij het thema Winter. Brrr... wat is het koud. Deze media kun je
ook gebruiken om samen te lezen, kijken, luisteren, spelen of doen... en vervolgens een gesprek over te voeren of
aan de slag te gaan. 

Bekijk de mediatips en kies vervolgens uit welk medium je met peuters gebruikt. Kies mooie media bij elkaar om
samen te lezen, te kijken, luisteren, spelen of doen. En praat met elkaar! Klaar om samen de wereld vol media te
verkennen?

Veel succes en plezier!



Kaatje in de winter (Liesbet Slegers)

Uitgeverij Clavis

ISBN 9789044808070

Op een winterdag gaat Kaatje warm aangekleed naar buiten. Ze
maakt een sneeuwpop en rijdt met haar broertje op de slee.
Vierkant prentenboek met eenvoudige tekeningen in felle kleuren.
Vanaf ca. 2 jaar.

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’. 

Winter met Fien en Milo (Pauline Oud)

Uitgeverij Clavis

ISBN 9789044837599

Het is winter. Fien en Milo gaan de vogeltjes voeren in de tuin. Zullen ze hun
slippers aantrekken of warme laarzen? En wat nemen ze mee voor de
vogels? Als ze buiten zijn, begint het te sneeuwen. Nu kunnen ze fijn sleeën
en een sneeuwpop maken! Prentenboek met eenvoudige illustraties in
zachte kleuren. Vanaf ca. 2 jaar.

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. De
onderstaande titels zijn geschikt voor peuters en passen mooi bij het thema.
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TIPS

Goed om te weten: beide boeken worden ook voorgelezen in de Voorleeshoek. Een mooie combinatie van het
voorgelezen verhaal met muziek. Neem een kijkje op www.devoorleeshoek.nl



Luuk en Lotje: het is winter! (Ruth Wielockx)

Uitgeverij Clavis

ISBN 9789044827941

De tweeling Luuk en Lotje speelt in de tuin. Het lijkt een gewone winterdag
maar dan begint het te sneeuwen! Luuk en Lotje maken een sneeuwman,
gooien sneeuwballen en sleeën tot het tijd is voor warme chocolademelk.
Vanaf ca. 2,5 jaar.

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!

Winter met Muis (Pauline Baartmans) 

Uitgeverij Witte Leeuw

ISBN 9789493236073

Muts op, sjaal om, warme pet, het is tijd voor winterpret! Muis en Beer
kleden zich warm aan. Ze gaan schaatsen en spelen in de sneeuw! Brrr…
twee rode snoetjes en koude voetjes, tijd om binnen op te warmen met thee
en koekjes. Vanaf 2 jaar.
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TIP



Voor

Sla een brug naar thuis en vertel ouders dat prentenboeken zoals 'Kaatje in de winter', 'Winter met
Fien en Milo' en 'Luuk en Lotje' ook worden voorgelezen in De Voorleeshoek. 

Zijn ouders op zoek naar een geschikt filmpje, dan is het leuk als peuters thuis naar het
voorleesverhaal kijken. Op deze manier komen de kinderen ook thuis in aanraking met het verhaal en
de woorden. Verwijs ook naar onderstaande boeken op www.devoorleeshoek.nl

Saar in de winter  (Pauline Oud)

Uitgeverij Clavis

ISBN 9789044834598

Wat is het koud! Saar en oma hebben mutsen op, een sjaal om en wanten aan. Saar
en oma op weg naar de moestuin. ‘De bomen zijn kaal,’ legt oma uit. ‘De natuur slaapt.’
Er vallen grote witte vlokken uit de lucht. Wat zou dat zijn? Voor de oudste peuters.

VOORLEESFILMPJES

Eekhoorn in de winter (Lizelot Versteeg)

Uitgeverij Clavis

ISBN: 9789044828986

Het is winter! In het bos ligt een dik pak sneeuw. Veel dieren gaan lekker slapen in
hun warme huisjes. Eekhoorn is ook een beetje moe, maar voordat hij gaat slapen
moet hij nog iets belangrijks doen ... Welterusten zeggen tegen al zijn
dierenvriendjes! In welke nestjes slapen de dieren? Voor de oudste peuters.

Sammie in de winter (Anita Bijsterbosch)

Uitgeverij Clavis

ISBN 9789044831450

Het is een mooie winterdag. in de winter Er ligt een dik pak sneeuw. Sammie en Job
gaan lekker buiten spelen. Samen hebben ze veel plezier. Voor de oudste peuters.



Het Zandkasteel

Aflevering: Ik wil sneeuw

Ca. 20 minuten

Sassa heeft een kartonnen doos in haar hand om mee te sleeën. Maar er
ligt helemaal geen sneeuw! Binnen scheuren Sassa en Toto papier en
maken er propjes van. Als je het allemaal omhoog gooit, lijkt het net
sneeuw! Even later gaat het buiten echt sneeuwen. Bekijk (een deel van)
de aflevering HIER of scan de QR-code. 

En daarna? Zelf sneeuw maken of buiten spelen in de sneeuw natuurlijk!

Clipje: Een sneeuwpop maken

Ca. 1:00 minuut

Hé, kijk nou. Er komen vlokken naar beneden. Het sneeuwt! En
wat verschijnt daar nu? Een bal. En nog één... Het wordt... een
sneeuwpop! Doen jullie mee? Bekijk het korte filmpje HIER of
scan de QR-code.

KIJKEN

Bewegende beelden zijn aantrekkelijk, ook voor jonge kinderen. Je kunt de wereld naar binnen
halen. Maar realiseer je dat kinderen vooral leren door echte ervaringen. Bedenk dus goed
waarom je met kinderen naar een filmpje gaat kijken. Praat over wat jullie zien en leg de link
tussen woord en beeld. Geef daarnaast ruimte om het verhaal te verwerken.
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Het Zandkasteel is een programma dat speciaal voor peuters is gemaakt. De onderwerpen die aan bod komen sluiten
aan bij de belevingswereld van peuters. Het programma wordt niet meer gemaakt, maar alle afleveringen zijn te
bekijken via Schooltv.nl. Bij elke aflevering zijn er bijpassende activiteiten te downloaden.

TIP

https://schooltv.nl/video/het-zandkasteel-ik-wil-sneeuw/#q=winter
https://schooltv.nl/video/een-sneeuwpop-maken-doe-je-mee/#q=winter


Hoelahoep

Aflevering ‘Brrr… wat is het koud’

ca. 15:00 min.

Alles is wit, het heeft gesneeuwd! Hoela vindt het prachtig, maar
Hoep vindt het maar niks. Veel te koud. Als hij zijn schroevendraaier
nodig heeft om zijn kruiwagen te maken, krijgt hij het ding niet uit de
emmer. Vastgevroren, ook dat nog! Hoe moeten de kinderen dit nu
oplossen? Bekijk de aflevering hier op Schooltv of scan de QR-code. 

KIJKEN
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Probeer zelf ook een brug te slaan tussen kijken en doen. Kijk deze aflevering met de oudste peuters. Wat zouden de
kinderen bedenken als je tegen één van de problemen aanloopt waar Hoep zo van baalt? Kies er (ruim) van tevoren één
uit (denk aan een voorwerp dat net als de schroevendraaier van Hoep is vastgevroren in emmer). Hoe krijgen we dat
eruit? 

Geef kinderen de ruimte om na te denken, uit te proberen, te praten met elkaar. Help ze door vragen te stellen, stiltes te
laten vallen en ze het probleem zoveel mogelijk zelf te laten oplossen. Herverwoord wat ze zeggen en denk mee zonder
het over te nemen!  
 

TIP

Voor oudere peuters is HoelaHoep een fijn herkenbaar programma. Het is een studioprogramma
met twee hoofdpersonages (Hoela en Hoep) waarin kinderen zelf een grote rol spelen. Het
programma biedt volop inspiratie om met de kinderen aan de slag te gaan, want er is altijd wel
een herkenbaar 'probleem'. 

In het programma gaan de kinderen in de studio aan de slag. Mooie aanleiding om ook op de groep aan de slag te
gaan. Weten de kinderen op de groep hoe het opgelost kan worden? 

https://schooltv.nl/video/hoelahoep-brrr-koud/#q=winter


Hoe zie je dat het winter is?

In de filmpjes is er bijna altijd sneeuw in de winter. Hoe is dat nu bij
jullie?  Ga samen met de peuters voor het raam zitten en kijk naar
buiten. Kun je zien dat het winter is? Wat zien de kinderen? Benoem
zelf wat ze aanwijzen, herhaal en of herverwoord wat ze zeggen en
schrijf het op. 

Herhaal het na een week nog eens. Is er iets veranderd? Zien
kinderen dat er steeds minder blaadjes aan de bomen hangen? Dat
er 's ochtends een wit laagje op het gras ligt?

KIJKEN
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Wil je kinderen gericht laten kijken? Leg zaad voor vogels neer en kijk samen met de peuters of er vogels op af komen.
Hoeveel vogels zien ze? Welke vogels zien ze? Download de vogelkaart op www.mediasmarties.nl/wegwijzer-winter en
print hem uit. Gebruik het kijken en de vogelkaart vooral om te zorgen voor veel taalaanbod en het voeren van korte
gesprekken. Het gaat er niet om dat ze alle vogels op de kaart zien, maar wel dat ze kijken! Wijs maar aan. Waar zit de
vogel? Benoem de kleuren, de grootte enz. 

TIP

Om te kijken hoef je niet alleen het scherm te gebruiken. Laat kinderen vooral ook om zich heen
kijken. Ga lekker naar buiten of ga staan bij het raam en kijk eens goed. Hoe zie je dat het
winter is? Wat valt de kinderen (buiten) op?

Kijken kan natuurlijk ook buiten. Dan doen ook andere zintuigen mee. Wat horen ze? Hoe koud voelt het? Hoe koud
is het op de thermometer? Kijken maar!

https://www.mediasmarties.nl/wegwijzer-winter/


Het is winter bibber bibber (Fenna Ramos)

Liedje uit NPO Zappelin

Het is winter bibber bibber
En ik bibber bibber bibber
Want buiten is het koud!

Beluister het liedje HIER of scan de QR-code.

Allemaal een sjaal

Liedje uit Het Zandkasteel

De wind die blaast en blaast. 
De wind die raast en raast. 
Harde wind, koude wind, ik draag een warme sjaal vandaag.

Koning Koos, Toto en Sassa zingen over de kou. Zing je mee? 
Beluister het liedje HIER of scan de QR-code. 

 

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 de kinderen doen (meezingen, dansen, of ...). Doe vervolgens zeker mee.
Weer een moment samen!   

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? Zeker als je de liedjes
geregeld samen zingt. Doen dus!

https://www.youtube.com/watch?v=wn9I_aHOJnk
https://schooltv.nl/video/allemaal-een-sjaal-liedje-uit-het-zandkasteel/#q=winter


Sarah and Duck make a snow man (app)

Maker: BBC Studios  

Het sneeuwt! Sarah en haar Eend gaan naar het park. Ze maken
een sneeuwpop. Kunnen jullie hem samen warm aankleden
zodat hij beschermt is tegen de kou? Simpele app voor kinderen
vanaf 2 tot 6 jaar.

Samen spelen

Kinderen houden van spelen! En daar leren ze ook van. 
Pak hun pop of knuffel er maar bij en vertel dat jullie naar buiten gaan. Maar brrr...
buiten is het koud! Gaan jullie de pop samen lekker warm aankleden? Dat vindt de
pop of knuffel vast fijn! 

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. 

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?
Zorg voor passend materiaal. Denk aan sjaals, mutsen en knuffels. Ga erbij zitten en kijk wat ze
ermee doen.  
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TIP



Nepsneeuw maken

De winters zijn grillig en er ligt niet altijd echte sneeuw om mee te spelen.  Hoe lossen we dat op? Zoek op internet
een recept op voor nepsneeuw en kijk samen met de peuters wat er nodig is. Zoek de ingrediënten op in de
voorraadkast (wat hebben we al) en/of ga naar de winkel met een groepje. Terug op de groep aan de slag! 

Handen uit de mouwen en lekker (veel) nepsneeuw maken. Praat ondertussen met de kinderen over wat ze voelen
tijdens het kneden (wat voel je? wat vind je ervan?) en wat ze met de sneeuw willen doen. Spelen? Iets maken?
Kinderen bij het opzoeken van het recept betrekken, samen een lijstje maken, naar de winkel gaan en vervolgens
sneeuw maken is een tijdrovende klus, maar enorm waardevol. 

Door het samen te doen zien kinderen hoe je het internet gebruikt om iets op te zoeken, ze zien hoe je dingen
leest en opschrijft. Het praten is goed voor de taalontwikkeling en het kneden zelf is weer goed voor de fijne
motoriek.  

DOEN

Maak foto's van elke stap in het proces. Gebruik de foto's om het met de kinderen nog eens te hebben over wat jullie
hebben gedaan. Foto's (vooral waar ze zelf op staan) lokken (altijd) reacties en taalproductie uit. Waardevol dus. Geef
aan elke kind ook een setje foto's mee. Stop ze in willekeurige volgorde bij elkaar. Thuis kunnen ze dan met papa en
mama de foto's weer in de juiste volgorde leggen en vertellen wat ze hebben gedaan. 

Denk eraan, je hoeft niet alleen media te consumeren. Je kunt ook samen produceren! Zelfs
met jonge kinderen. 
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TIP

Vogels voeren 

In veel van de genoemde prentenboeken komen vogels voor.
Voor kinderen is het mooi om te zien hoe de natuur verandert
en zich klaarmaakt voor een koude winter. Help de vogels een
handje en zorg voor strooizaad of een waterschaal. Kijk zelf
van tevoren op www.natuurmonumenten.nl voor geschikt
vogelvoer en kies een moment om samen met de peuters de
vogels te voeren.



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 winter 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 'Kaatje in de winter' voor en kijk de dag daarna naar (een fragment uit) de aflevering van het
Zandkasteel. Ga samen met de peuters op onderzoek uit: sneeuwt het vandaag? Zo ja, ga lekker naar buiten! Is
er geen sneeuw? Ga aan de slag en maak zelf sneeuw, net als Sassa en Toto. 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


