
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!).

Voorlezen, kijken, luisteren, spelen en doen 

Kijk hoe ik groei!

Duik met je kleuter in verhalen waarin groei centraal staat. Geniet samen van de verhalen en onthoud: 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 kleuter thuis.
Deze boeken, filmpjes, spelletjes en liedjes passen bij de ontwikkelingsleeftijd en belevingswereld van
kleuters. 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!

MEDIATIPS VOOR THUIS

Meer informatie of inspiratie nodig?

Kijk op mediasmarties.nl voor meer inspiratie of ga naar je lokale bibliotheek. De medewerker uit de
bibliotheek graag helpt bij het zoeken van goede media en kan helpen met het vinden van de juiste
weg in de wereld vol!



Ukkie 

Lu Fraser & Kate Hindley

Uitgeverij Querido

Ukkie is precies zoals een Jak hoort te zijn, maar ze is wel klein. De
allerkleinste van de kudde. Ze kan niet wachten tot ze net zo groot is als
de rest. Maar… soms kan iemand die klein is juist wat niemand anders
kan. Een prentenboek over snel groot willen zijn. Welke kleuter kan zich
daar nou niet in herkennen?

VOORLEZEN
Voorlezen is belangrijk. Door voor te lezen komen kinderen in aanraking met verhalen waarin zij
zich herkennen en verhalen die hun wereld een stukje groter maken. Dat is leuk, maar door veel
voor te lezen vergroot je ook het verhaalbegrip en de woordenschat van je kind. Hieronder vind je
een aantal titels die passen bij het thema 'Kijk hoe ik groei!'

Rupsje Nooitgenoeg 
Eric Carle
Uitgeverij Gottmer

Een rupsje eet zich dagenlang vol tot het een prachtige,
kleurrijke vlinder wordt. Rupsje Nooitgenoeg is een klassieker
die je zeker gelezen moet hebben. In dit prentenboek staat de
ontwikkeling (groei) van rups naar vlinder centraal.

Tip: zorg voor herhaling en lees een prentenboek meerdere keren voor. Bekijk ter afwisseling samen de

geanimeerde versie van Rupsje Nooitgenoeg op www.bereslim.nl. Wist je dat het bekijken van geanimeerde

prentenboeken een positieve bijdrage levert aan de woordenschat en het verhaalbegrip? 



VOORLEZEN
Door te praten over en naar aanleiding van het verhaal hoort je kleuter nieuwe woorden en laat je je
kleuter die woorden zelf ook gebruiken. Ook komt zo het verhaal weer helemaal aan bod. Praten is
dus niet alleen goed om het verhaal te begrijpen, maar ook voor de woordenschat. Tip: begin met
vragen over het verhaal en wissel gesloten vragen af met open vragen.

De schoenen van Sara 
Francesca Pirrone
Uitgeverij Clavis

Sara’s voeten willen niet meer in haar schoenen gaan. Wat is er toch? Haar
slippers en zwemvliezen zijn ook geen optie? Wat dan wel? De schoenen voor
Sara is een herkenbaar verhaal voor kleuters over een meisje en een paar veel
te kleine schoenen. 

Beer 
Richard Jones
Veltman Uitgevers

Op een maandag vindt een jongen een kleine ijsbeer in de tuin. Dat is het begin
van een vriendschap. Beer is een magisch verhaal over de vriendschap tussen
een jongen en een ijsbeer en beregroot worden.

Kijk hoe ik groei! 

Anita Bijsterbosch

Uitgeverij Clavis

Een kleine rups kijkt om zich heen. Hij ziet een larve veranderen in een lief
lieveheersbeestje. En een pop wordt opeens een hommel. Maar de rups
verandert zelf ook... Een informatief kleurrijk prentenboek waarmee peuters
en kleuters op een laagdrempelige manier kennismaken met de natuur om
hen heen. 



Rikki en de tuin van opa

Guido van Genechten

Rikki gaat met mama en papa op bezoek bij oma en opa. Als ze daar aankomen, loopt
Rikki meteen door naar zijn favoriete plekje: de groentetuin. Wat is het er mooi!
Vandaag leer opa hem weer van alles. Eerst spitten ze samen een stukje grond om,
dan mag Rikki spinazie zaaien en komt hij te weten waar de zaadjes vandaan komen.

KIJKEN

Sluit aan bij het thema van het prentenboek dat je voorleest. 
Kies voor materiaal dat aansluit bij de belevingswereld van je kleuter. 
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!
Als lid van de bibliotheek kun je met je lidmaatschapsnummer ook gratis inloggen bij www.bereslim.nl en
www.devoorleeshoek.nl. Hoe? Kijk op www.mediasmarties.nl/uitleg

Tips om bewust te laten kijken
 

Met behulp van digitale media haal je de wereld naar binnen. Doe dit gerust! Maar vergeet niet met
je kind af te spreken dat na het kijken van het filmpje het scherm weer uitgaat. Op
www.devoorleeshoek.nl vind je voorleesfilmpjes die je kunt gebruiken om het onderwerp 'groeien' op
een andere manier te bekijken. Lees het boek zelf voor (bekijk de beschikbaarheid op
www.jeugdbibliotheek.nl) en bekijk het vervolgens het verhaal ook op De Voorleeshoek. 

Benji & de gigagrote pompoen

Alan C. Fox en Eefje Kuijl

Rikki gaat met mama en papa op bezoek bij oma en opa. Als ze daar aankomen, loopt
Rikki meteen door naar zijn favoriete plekje: de groentetuin. Wat is het er mooi!
Vandaag leer opa hem weer van alles. Eerst spitten ze samen een stukje grond om,
dan mag Rikki spinazie zaaien en komt hij te weten waar de zaadjes vandaan komen.

https://www.mediasmarties.nl/uitleg/


KIJKEN

Beestenboerderij

Aflevering: Een groeiwedstrijd (9 minuten)

De dieren hebben een zakje zaad gevonden en organiseren een
groeiwedstrijd. Ze verdelen het zaad en iedereen doet zijn best om
de mooiste en de grootste plant te kweken. Onder welke
omstandigheden ontkiemen zaden het best en groeien ze uit tot
sterke planten? Bekijk de aflevering HIER of scan de QR-code.

Sesamstraat

Fragment: Opa Pino (3 minuten)

Aart is al oud. Vroeger niet. Toen was hij jong en had hij een opa.
Die heeft hij niet meer maar Pino wil zijn opa wel zijn. Bekijk het
fragment HIER of scan de QR-code.

Beestenbrigade

Aflevering: Vlinders 

Heb je thuis een nieuwsgierige kleuter? Kijk dan zeker deze
aflevering van het programma Beestenbrigade. Ook dit keer gaat 
 boswachter Tim samen met kleuters op pad om de natuur een
handje te helpen. Bekijk de aflevering HIER of scan de QR-code.

Beelden zijn aantrekkelijk en het scherm trekt. Je kleuter bewust laten kijken? Benut de
kansen van media en kies voor materiaal dat aansluit bij de belevingswereld van kleuters. Kijk
samen en praat over wat jullie hebben gezien. Zo wordt praten over mediagebruik heel
normaal én je weet meteen wat je kleuter leuk vindt. In onderstaande programma's komt het
onderwerp 'groeien' op verschillende manieren aan bod.

https://schooltv.nl/video/beestenboerderij-een-groeiwedstrijd/#q=groeien
https://schooltv.nl/video/opa-pino-scene-uit-sesamstraat/#q=groeien
https://schooltv.nl/video/beestenbrigade-15/#q=beestenbrigade%20vlinder


LUISTEREN
Laat kinderen ter afwisseling van het scherm vooral ook veel andere zintuigen gebruiken. Doe je
ogen dicht en gebruik je oren! Wat valt er te luisteren over de groei? Heel veel! er zijn verschillende
liedjes waarin groei centraal staat. We zetten er hieronder een paar op een rij. 

Als mijn zusje groter is (door: Tommie uit Sesamstraat) 

Kleine zusjes zijn leuk, maar je kan nog niet met ze spelen. Tommie bedenkt
alvast leuke dingen die hij samen met zijn zusje kan doen als ze groter is.

Beluister het liedje HIER op SchoolTV of scan de QR code.

In ied're kleine appel (door: De Knuffels)

Zij dromen dat zij later
In de aarde zullen staan
Als hele grote bomen
Met appeltjes eraan

Beluister het liedje HIER op YouTube of
scan de QR code.

Vertel eens vlinder (door: Liedjes gebaren met Simone) 

Luister samen naar een liedje over de groei van een vlinder en zing mee.
Het liedje is in verschillende uitvoeringen beschikbaar. Beluister een van de
versies HIER of scan de QR code.

https://schooltv.nl/video/als-mn-zusje-groter-is-liedje-uit-sesamstraat/#q=groter%20worden
https://schooltv.nl/video/als-mn-zusje-groter-is-liedje-uit-sesamstraat/#q=groter%20worden
https://schooltv.nl/video/als-mn-zusje-groter-is-liedje-uit-sesamstraat/#q=groter%20worden
https://schooltv.nl/video/als-mn-zusje-groter-is-liedje-uit-sesamstraat/#q=groter%20worden
https://schooltv.nl/video/als-mn-zusje-groter-is-liedje-uit-sesamstraat/#q=groter%20worden
https://schooltv.nl/video/als-mn-zusje-groter-is-liedje-uit-sesamstraat/
https://schooltv.nl/video/als-mn-zusje-groter-is-liedje-uit-sesamstraat/#q=groter%20worden
https://www.youtube.com/watch?v=MCKAk5RJNbE
https://schooltv.nl/video/als-mn-zusje-groter-is-liedje-uit-sesamstraat/#q=groter%20worden
https://schooltv.nl/video/als-mn-zusje-groter-is-liedje-uit-sesamstraat/#q=groter%20worden
https://youtu.be/L2tqwd7Klkk


SPELEN
Spelen doen kinderen van nature. Daar heeft een kind (zeker een kleuter) weinig tot niets bij nodig.
Fantasie genoeg. 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 kleuters 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. 

Houten groeipuzzel

Maker: Topbright

Er zijn verschillende (houten) puzzels op de markt waarbij groei
centraal staat. De puzzels bestaan uit verschillende lagen en zo zien
de kinderen bijvoorbeeld een rups veranderen in een vlinder.  Laat je
kind lekker uitproberen. Benoem wat je ziet en ga samen op zoek naar
de juiste volgorde om te zien hoe de rupsje uitgroeit tot een vlinder.

Kleine vogel, grote honger

Maker: Haba

Kijk eens aan, wie kruipt daar uit het ei? Vier ondeugende kuikentjes
worstelen zich uit hun eierschaal en hebben al meteen een
reuzenhonger. Er is maar één oplossing: voedsel zoeken. Rol de
dobbelsteen en beslis  waarmee de kuikens gevoerd mogen worden en
hoe snel ze groeien. Wiens kuiken wordt als eerste een sierlijk vogeltje? 



SPELEN

Dr. Panda moestuin (app)
App voor iPad en Android

In de app Dr. Panda’s moestuin ga je als kleine boer aan de slag in
je virtuele moestuin. Er is veel te doen in de app en kinderen leren
al doende in sneltreinvaart meer over het proces van zaadje tot
groente of fruit. Dat smaakt waarschijnlijk naar meer, dus koppel
het spelen van de app zeker aan het maken van een kleine
moestuin. Stroop de mouwen maar vast op!Van Dr. Panda bestaan
verschillende apps en dit is één van de betaalde apps in de serie.
Het is niet goedkoop, maar het bevat geen in-app aankopen zoals
in de gratis apps van Dr. Panda.

Wil je kind toch even op de tablet? Maak dan ook de connectie met het thema van het verhaal dat je
hebt voorgelezen. Deze twee apps zijn geschikt voor kleuters en te gebruiken op Ipad of Android
tablet. Kijk welke app je kind het meest aanspreekt en download de app. 

Mijn rupsje Nooitgenoeg (app)
App voor iPad en Android

Help het hongerige rupsje aan eten. Pluk appels, en peren, laat hem
spelen met de bal en zorg dat er extra groente gaat groeien. Breng
hem op tijd naar zijn boomstam om te rusten. Zie je hem groeien?
Als hij genoeg gegeten heeft maakt hij een cocon en kun je het
afpellen… Wat een mooie vlinder!

Deze app is beschikbaar in een gratis versie en een betaalde versie.
In de gratis app zie je zonder kleur wat voorwerpen die je niet kunt
gebruiken (eerst kopen), maar heel storend is het niet voor het
verloop van het spelletje. 

TIP: meer info over deze apps vind je in de online gids op mediasmarties.nl 



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!

Foto's bekijken van vroeger

Duik de fotoboeken in en bekijk oude foto's van papa of mama
van baby naar kleuter tot volwassene. Kan je kleuter jou (of
misschien ook zichzelf!) herkennen? En wie zijn de anderen? 
Grijp je kans en praat ook over wat jullie aan het doen waren. 

Samen naar buiten

Hebben jullie een mooi boek gelezen of een spelletje
gespeeld? Ga daarna lekker even naar buiten toe. Wijs je
kind op de vogels, bomen en bloemen die je ziet. Wat is die
boom hoog! En dit kleine bloemetje past in je hand. En zien
jullie misschien ook een nestje vogels? Komen er al bloemen
uit de grond? Let maar eens op, er is zoveel te zien!

Meten maar!

Hoe groot was je kleuter bij de geboorte? En hoeveel
centimeter is je kind ondertussen gegroeid? Maak het
zichtbaar met een centimeter of maak potloodstreepjes
op de muur. Hoelang ben jijzelf? Hoeveel groter moet je
kind dan nog worden? Maak het zichtbaar!

https://schooltv.nl/video/aankleedpop-maken-knutsel-uit-hoelahoep/#q=kleding
https://schooltv.nl/video/aankleedpop-maken-knutsel-uit-hoelahoep/#q=kleding
https://schooltv.nl/video/aankleedpop-maken-knutsel-uit-hoelahoep/#q=kleding

