
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 met peuters 
Kijk eens hoe ik groei!

Duik met je peuter 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 peuter thuis. Deze
boeken, filmpjes, spelletjes en liedjes 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 én
zonder scherm. Binnen én 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 helpt je graag bij het zoeken van goede media en kan helpen met het vinden van de juiste weg in
de wereld vol media!



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

Begin gerust met een gesloten vraag als 'wat is dat nou?' of laat je kind iets aanwijzen, maar probeer
ook een meer open vraag te stellen ('wat gebeurt er nu?'). In het begin is dat nog moeilijk. Het kan zijn
dat je peuter nog niks zegt. Maar heb geduld en blijf kleine gesprekken voeren. Zo daag je je peuter uit
om nieuwe woorden te gebruiken. 

Laat ook 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?' 

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 :-).

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

 

Stapje voor stapje (Guido van Genechten)

Uitgeverij Clavis

ISBN 9789044839319

Een klein muisje, olifantje, hondje, neushoorntje en andere jonge
dieren zetten in hun luier hun eerste stapjes. Ook een kleine dreumes
is heel trots dat hij leert lopen.  
Vanaf ca. 1,5 jaar.

https://www.bol.com/nl/nl/c/specialboox/8794232/


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.

Grote beer, kleine beer (David Bedford) 

Veltman Uitgevers

ISBN 9789059206175

Kleine Beer leert van zijn moeder wat hij als ijsbeer moet weten om groot te
worden, maar ontdekt ook dat het heel fijn is om nog klein te zijn. 
Vanaf ca. 3 jaar.

Rupsje Nooitgenoeg (Eric Carle)

Uitgeverij Gottmer

ISBN 9789025755348

Een rupsje eet zich van maandag tot en met zaterdag vol met steeds meer
lekkers. Daarna bouwt hij een cocon voor zichzelf.  Vanaf ca. 3 jaar.

Kijk hoe ik groei (Anita Bijsterbosch)

Uitgeverij Clavis

ISBN 9789044844306

Een kleine rups kijkt om zich heen. Hij ziet een larve veranderen in een
lieveheersbeestje. En een pop wordt opeens een hommel. Maar de kleine
rups zelf verandert ook… Weet jij waarin? Vanaf 2,5 jaar.



KIJKEN
Met behulp van digitale media haal je de wereld naar binnen. Doe dit gerust met peuters, maar
kies bewust. Op Bereslim.nl vind je digitale prentenboeken. Dit zijn animatiefilms van bestaande
prentenboeken. Of neem een kijkje in De Voorleeshoek voor voorleesfilmpjes van diverse
kinderboeken. 

Rupsje Nooitgenoeg (Eric Carle)

Een rupsje eet zich van maandag tot en met zaterdag vol met steeds meer
lekkers. Daarna bouwt hij een cocon voor zichzelf. Vanaf ca. 3 jaar.

Leen het prentenboek bij de bibliotheek, lees het voor en bekijk het verhaal
op Bereslim! 

Gebruik digitale vormen van prentenboeken in combinatie met het prentenboek dat je voorleest. Zo ziet
en hoort je peuter het verhaal nóg eens! Als je lid bent van de bibliotheek kun je gratis inloggen bij
Bereslim en De Voorleeshoek. Hoe? Bekijk het uitlegfilmpje op www.mediasmarties.nl/uitleg
Gebruik de beelden als inspiratiebron om iets te gaan doen. Sluit aan bij het thema van het prentenboek
dat je voorleest. 

Tip
 

Anna en haar groentetuintje (Kathleen Amant)

Anna maakt met papa een eigen moestuintje. Dat is een tuintje om
groenten in te kweken zoals wortelen en sla. Anna is dol op groenten en
vindt het leuk om te helpen. Onkruid wieden, harken, zaaien, water
geven... En dan geduldig wachten tot de plantjes groeien. Want Anna
weet het wel zeker: groenten uit je eigen tuintje smaken heerlijk. Vanaf
ca. 2,5 jaar.

Leen het prentenboek bij de bibliotheek, lees het verhaal voor en bekijk
het verhaal op De Voorleeshoek! 

http://www.mediasmarties.nl/uitleg


Het Zandkasteel

Aflevering: Groeien

Ca. 15 minuten

Sassa en Toto zetten streepjes op de muur, zodat ze zien hoe
groot ze zijn. Maar dat is gek: het streepje van Toto staat hoger
dan het streepje van Sassa! Als ze tikkertje spelen doet Sassa
niet meer mee. Haar tenen doen pijn, want haar voeten zijn
gegroeid! Het is tijd om nieuwe laarzen te kopen. 

Bekijk (een deel van) de aflevering HIER of scan de QR-code. 

Dropje

Aflevering: Klein

Ca. 7 minuten

Dropje is een Nederlandse serie voor jonge kinderen die gaat over
de pop Dropje. Dropje woont in de Alleswinkel. Dropje is erg
nieuwsgierig en slim en beleeft elke keer bijzondere avonturen
met de kinderen die in de winkel langskomen. In deze aflevering
helpt Dropje Matis om groot te zijn, maar de grote broer van Matis
is juist blij met zijn 'kleine' broertje.

Bekijk de aflevering HIER of scan de QR-code. 

KIJKEN
Peuterprogramma's zoals Het Zandkasteel en Dropje sluiten aan op de belevingswereld van jonge
kinderen. Kies één van onderstaande afleveringen. Maar vergeet niet je kind te vertellen dat na het
kijken van het filmpje het scherm weer uitgaat. Zo zorg je voor balans. 

https://schooltv.nl/video/het-zandkasteel-groeien/#q=groeien
https://www.zappelin.nl/kinderfilmpjes/programmas/dropje/gemist/VPWON_1321667


Uit dit zaadje kan een boom groeien 

Liedje uit Het Zandkasteel

Sassa heeft een zaadje in haar appel gevonden. 
Ze stopt het in de grond, misschien groeit er dan een boom uit!

Beluister het liedje HIER of scan de QR-code. 

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 Kijk hoe ik groei! waarin  
groeien en je stap voor stap ontwikkelen centraal staan.

Lentebloem 

Liedje uit HoelaHoep

Luister en kijk met je peuter naar het liedje
Lentebloem van HoelaHoep. Beluister het liedje
HIER of scan de QR-code.

https://youtu.be/1bLETtffolU
https://schooltv.nl/video/lentebloem-liedje-uit-hoelahoep/


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? Vanaf ca. 3 jaar.

SPELEN
Spelen doen kinderen van nature. 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 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: Viga Toys

Puzzelen is altijd een leuke bezigheid. Met deze puzzel van Viga Toys
kan je peuter, samen met jou, de ontwikkelfasen van diverse dieren en
planten zien. Laat je kind lekker uitproberen.  Benoem wat je ziet en
ga samen op zoek naar de juiste volgorde om te zien hoe ze groeien.

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? Thomas' tuin is een coöperatief spel: samenwerken is belangrijk. Ook is er
ruimte voor peuters 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

Vrij spelen

Kinderen houden van spelen. Daar hebben ze maar weinig voor nodig.
Wil je ze lekker zelf laten spelen na het voorlezen of het bekijken van
een filmpje? Leg dan vooral wat spelmateriaal bij elkaar die passen bij
het thema van de verhalen die jullie hebben gelezen, of bekeken. 
 Denk bij groei bijvoorbeeld aan een meetlint, een bak schoenen, een
vergrootglas of een gieter, een schep en een hark om zelf planten te
laten groeien.   

De wereld van Nijntje (app)

Story toys Entertainment

In de wereld van Nijntje kunnen peuters samen met Nijntje
spelen: wakker maken, aankleden, de moestuin in of een taart
bakken. Het kan allemaal. Laat je peuter naar moestuin van
Nijntje laten gaan om samen met Nijntje wortels en dergelijke te
laten verzorgen. Zit erbij en verwoord wat je peuter doet. Gat
graven, zaadje erin, water erbij. Groeit er al iets? Klaar? Tablet
uit en naar buiten om daar de groeiende planten te bekijken. 

Mijn Rupsje Nooitgenoeg (app)

StoryToys Entertainment

Het begint met een piepklein eitje. Tik erop en verwonder je als Rupsje
Nooitgenoeg eruit komt. Kun je wat te eten voor hem vinden?

Wil je Rupsje Nooitgenoeg zien rondlopen op je eigen tafel? Er is ook
een Augmented Reality versie van dit spel.  

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



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? Er zijn zoveel grote en
kleine dingen te zien. wat gaat nog wel groeien en wat niet?  

DOEN
Laat je inspireren door één van de prentenboeken 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!

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 peuter jou (of
misschien ook zichzelf!) herkennen? En wie zijn de anderen? 
Grijp je kans en praat ook over wat jullie aan het doen waren. 

Meten maar!

Hoe groot was je peuter 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

