MEDIATIPS VOOR THUIS
Voorlezen, kijken, luisteren, spelen en doen met peuters
tijdens de winter
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 er is meer dat je kunt doen met én naar aanleiding van het verhaal. Lees voor, kijk, luister,
speel en ga aan de slag. Praat, maak en ontdek samen.
Om je op weg te helpen hebben we verschillende media bij elkaar gezocht voor jou en je peuter thuis. Deze
boeken, filmpjes, spelletjes en liedjes passen bij de ontwikkelingsleeftijd en belevingswereld van peuter.
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 . Hoe? Bekijk het uitlegfilmpje op www.mediasmarties.nl/winter

VOORLEZEN
Voorlezen is belangrijk en zo leuk om te doen. Er zijn heel wat leuke titels om samen te lezen.
Lees een boek (meerdere keren) voor en bekijk samen de platen. Ontdek wat er allemaal te zien is
en praat erover!

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.

Lees een prentenboek meerdere keren voor en praat erover met je peuter!
Herhaling is goed. Lees een prentenboek dus meerdere keren voor. Je peuter hoort het verhaal meerdere
keren en hoort telkens nieuwe woorden. Door ook af en toe vragen te stellen over (en naar aanleiding van
het verhaal) daag je je kind uit die woorden ook te gebruiken. Dat is niet alleen goed voor de woordenschat,
maar ook om het verhaal te begrijpen.

Enkele tips
Begin gerust met een gesloten vraag als 'wat heeft Kaatje op haar hoofd?' of 'wat is dat nou?' of laat
hem/ haar iets aanwijzen, maar probeer ook een meer open vraag te stellen (wat gebeurt er nu?). In
het begin is dat nog moeilijk, maar zo daag je je peuter uit om nieuwe woorden te gebruiken.
Laat af en toe een stilte vallen. Zo geef je je peuter de kans om te vertellen wat hij of zij ziet (in eigen
woorden). Herhaal wat je kind zegt. Zegt het 'vachtwage' (terwijl dat niet in het boek staat)? Zeg dan
niet: 'nee, er is geen vachtwage'. Maar zeg: 'een vrachtwagen? waar zie je een vrachtwagen?'

VOORLEZEN
De volgende prentenboeken zijn (vanwege vorm en inhoud) zeker geschikt voor peuters. Heb je de
boeken zelf niet in bezit? Bekijk via www.jeugdbibliotheek.nl of het boek beschikbaar is bij een
bibliotheek bij jou in de buurt.

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.

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.

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.

KIJKEN
Herhaling is belangrijk... bekijk de prentenboeken dan ook goed en lees de verhalen ook meerdere
keren voor. Zorg ook dat je kind bij de prentenboeken kan om het zelf te bekijken. Ja, dan gaat er
af en toe wat stuk, maar om leeshonger te krijgen moet je kunnen proeven :-).
Vind je het lastig om zelf het prentenboek voor te lezen? Weet dan dat onderstaande verhalen ook
worden voorgelezen in De Voorleeshoek op www.devoorleeshoek.nl. Als lid van de bibliotheek kun je
daar gratis gebruik van maken. Pak het boek erbij, zet het filmpje aan en kijken maar. Het liefst
samen. Lukt dat niet, dan zeker even over praten.

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.

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.

Meer bekijken?
Met behulp van digitale media haal je de wereld naar binnen. Doe dit gerust! Maar vergeet niet je je
kind te vertellen dat na het kijken van het filmpje het scherm weer uitgaat. Zo zorg je voor balans.

Tips om bewust te laten kijken
Sluit aan bij het thema van het prentenboek dat je voorleest.
Kies voor materiaal dat aansluit bij de belevingswereld van je peuter. Zie onderstaande suggesties.
Gebruik de beelden als inspiratiebron om iets te gaan doen.
Gebruik digitale vormen van prentenboeken in combinatie met het prentenboek dat je voorleest. Zo ziet
en hoort je kleuter het verhaal nóg eens!
Log in bij www.bereslim.nl en www.devoorleeshoek.nl via jeugdbibliotheek.nl. Dat is gratis als je lid bent
van de bibliotheek.

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.

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!

LUISTEREN
Laat je kind ter afwisseling van het scherm vooral ook veel andere zintuigen gebruiken. Doe je ogen
dicht en gebruik je oren! De onderstaande liedjes passen zeker bij het thema Brr... wat is het koud:

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.

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.

Dans en zing mee
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!

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 peuters dus vooral de tijd en ruimte om te spelen. Met
en zonder scherm. Binnen en buiten. Wil je een connectie maken met het verhaal dat je hebt
gelezen? We hebben wat tips voor je.

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

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 bewegen
Daag je kind na het spelen op de tablet ook weer uit om te bewegen, bijvoorbeeld door binnen een sneeuwdans te doen
of buiten een sneeuwpop te maken. Geen sneeuw? Samen een wandeling maken in de buurt is ook al fijn. Bewegen is
belangrijk, dus ga er lekker op uit samen!

DOEN
Laat je inspireren door 'Kaatje in de winter' en alle andere 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!

Zelf vogelvoer maken
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 ga zelf volgelvoer maken Kijk
zelf van tevoren op www.natuurmonumenten.nl voor geschikt vogelvoer en
kies een moment om samen met je peuter de vogels te voeren.

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 je peuter wat er nodig is. Zoek de ingrediënten op in de
voorraadkast (wat hebben we al) en/of ga naar de winkel. Eenmaal thuis kunnen jullie aan de slag!
Handen uit de mouwen en lekker (veel) nepsneeuw maken. Praat ondertussen met je peuter over wat je voelt tijdens
het kneden (wat voel je? wat vind je ervan?) en wat jullie met de sneeuw willen doen. Spelen? Iets maken?

Goed om te weten
Je kind 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 ziet je kind hoe je het
internet gebruikt om iets op te zoeken. Ook ziet je kind hoe je dingen leest en opschrijft. Het praten is goed voor de
taalontwikkeling en het kneden zelf is weer goed voor de fijne motoriek.

