
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!).

Zomer! 

Het is zomer! Oef wat warm! Maar ook een tijd van kleine en grote avonturen. Kamperen, picknicken
of spelen in het water! Jullie hebben vast iets wat je graag samen doet in deze zonnige periode van
het jaar. Duik samen met je kleuter in de verhalen over de zomer. Lees voor, kijk samen naar een
filmpje en geniet samen van de verhalen. 

We vonden verschillende media die passen bij de ontwikkelingsleeftijd en belevingswereld van
kleuters.  Laat je inspireren door de tips en ga thuis aan de slag. Wissel af en ga 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
Voorlezen, kijken, luisteren, spelen en doen

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/uitleg

Tip

http://www.mediasmarties.nl/uitleg


VOORLEZEN
Voorlezen is belangrijk en zó leuk om te doen. Lees een boek (meerdere keren) voor en bekijk
samen de platen. Ontdek wat er allemaal te zien is en praat erover! De volgende prentenboeken zijn
(vanwege vorm en inhoud) zeker geschikt voor kleuters. 

De allerleukste vakantie ooit (Seb Braun)

Uitgeverij De Fontein

Tijgertje Jip gaat met zijn vader kamperen. Dat valt niet mee, maar pap weet
zeker dat hij geen hulp nodig heeft van de familie Beer. Is dat ook nog zo als
ze met de kano verdwalen en bijna in een waterval storten? 

Boer Boris gaat naar zee (Ted van Lieshout)

Uitgeverij Gottmer

Boer Boris heeft vakantie en gaat naar zee. Hij pakt eerst een paar spullen in,
maar het worden er steeds meer. Uiteindelijk mogen alle dieren en zelfs alle
meubels mee! Fijn prentenboek op rijm. 

Met opa naar zee (Stefan Boonen en Marja Meijer)

Uitgeverij Clavis

Opa gaat met zijn kleinkinderen naar het strand. De kinderen blijven goed bij
elkaar maar als opa een ijsje gaat halen, kan hij de kinderen niet meer vinden.
Oh nee!

Zomer (Lizzie Scott en Stephanie Fizer Coleman)

Uitgeverij Schoolsupport

Waar denk jij aan bij de zomer? Welke dieren en planten zie je dan? Ontdek
hoe de natuur in de zomer is en hoe je van dit seizoen kunt genieten. 

https://www.jeugdbibliotheek.nl/catalogus.catalogus.html?a=dcterms%3Acreator.uri.byOntology%7Chttp%3A%2F%2Fdata.kb.nl%2Fthesaurus%2F423635271&a=dcterms%3Acreator.uri.byOntology%7Chttp%3A%2F%2Fdata.kb.nl%2Fthesaurus%2F432174753


VOORLEZEN
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.

Rikki aan zee (Guido van Genechten)

Uitgeverij Clavis

Een zomerverhaal over een spontane vakantievriendschap zoals alleen kinderen die
kunnen beleven. Rikki gaat op vakantie. Samen met papa, mama en kilo’s
kampeerspullen. Het wordt een geweldige reis. Niet alleen de zee maakt indruk op
Rikki, ook meisjeskonijntje Abril zal hij niet snel vergeten...

Begin gerust met een gesloten vraag als 'wat is dat nou?',  maar probeer ook open vragen te stellen
('wat gebeurt er nu?'). In het begin is dat nog moeilijk, maar zo daag je je kleuter uit om nieuwe
woorden te gebruiken. 

Laat af en toe een stilte vallen. Zo geef je je kind de kans om te vertellen wat hij of zij ziet (in eigen
woorden). 

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. 

Lees een prentenboek meerdere keren voor en praat erover met je kleuter!  

Herhaling is goed. Lees een prentenboek dus meerdere keren voor. Je kleuter hoort het verhaal meerdere
keren en hoort daardoor ook telkens nieuwe woorden. Door 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

 



HoelaHoep

Aflevering Lekker zwemmen

Ca. 15 minuten

In deze aflevering is het erg warm. Hoela wil zwemmen in
het zwembad. Hoep wil ook wel zwemmen, maar hij wil
liever in zijn eigen opblaaszwembadje. Maar lukt dat wel?
Bekijk het filmpje HIER of scan de QR-code.

KIJKEN
De zomer is de tijd om eropuit te trekken. Met mooi weer lekker naar het strand of op vakantie.
Dingen met eigen ogen te bekijken en ervaren. Maar als je niet (ver) kunt reizen bieden media ook
mogelijkheden: zo haal je de wereld naar binnen! De onderstaande filmpjes gaan over de zomer.

Naar het strand met Moffel en Piertje

NTR / SchoolTV

Duur: 3.35 minuten 

Oh, wat is het een warme dag! Moffel en Piertje zitten te puffen
van de hitte. Wat kunnen ze gaan doen? Een ijsje eten? Naar het
strand gaan? Er ontstaat een mooi gesprek. Bekijk het fragment
HIER of scan de QR-code. 

Balotje op vakantie (Yvonne Jagtenberg) 

Geanimeerd prentenboek op Bereslim 

Ken je de geanimeerde versie prentenboeken van Bereslim? In Balotje op vakantie
gaat Balotje met de auto op reis naar een ander land. Is er wel een vriendje op
vakantie?

Is je kind lid van de bibliotheek? Dan kunnen jullie  gratis inloggen op
Bereslim. Hoe? Bekijk het op www.mediasmarties.nl/uitleg-voorleesfilmpjes/

https://schooltv.nl/video/hoelahoep-lekker-zwemmen/
https://schooltv.nl/video/naar-het-strand-met-moffel-en-piertje/
https://www.mediasmarties.nl/uitleg-voorleesfilmpjes/


LUISTEREN

Liedje: Vakantie (door Tonky & Jack)

Duur: 2.37 minuten

Beluister het liedje HIER op Spotify

of scan de QR-code 

Het is vakantie. Ik doe dus even lekker rustig aan. 
Of niet...? Luister naar het liedje en zing mee met Tonky en Jack! 

Te beluisteren via Spotify of HIER via YouTube

Maak een feestje van de zomer en zet zomerse muziek op. Er zijn verschillende kinderliedjes die gaan

over de zomer. We zetten er een aantal voor je op een rij. Zingen jullie samen mee?

Liedje: Campingvriendjes (Fenna - Zin in Zappelin)

Duur: 1.57minuten

Beluister het liedje HIER op spotify

of scan de QR-code

Op de camping is het fijn. Het is feest voor groot en klein. Je bent nooit
alleen, altijd vriendjes om je heen.  Luister naar het liedje en zing en
dans met Fenna mee. Te beluisteren via Spotify of HIER via zappelin.nl 

Liedje: Op vakantie (uit Hoelahoep)

Duur: 0.57 minuten

Beluister en bekijk het liedje HIER via SchoolTV

of scan de QR-code

Hoela zingt een liedje over vakantie. Wat een
avonturen! Zingen jullie mee?

https://open.spotify.com/artist/1LkhI46gBx5LSPlmSi3wIj?si=wxo5AJfuQ_artgiZv813cw&nd=1
https://www.youtube.com/watch?v=xw19fN6um0M
https://open.spotify.com/track/3CLqFg52Rt8xlAWX676MNQ?si=6d9d866f8fdd4b71
https://www.zappelin.nl/kinderfilmpjes/programmas/zin-in-zappelin/gemist/AT_300006915
https://www.youtube.com/watch?v=aRKVn_4coykhttps://schooltv.nl/video/op-vakantie-liedje-over-vakantie/


SPELEN
Spelen doen kinderen van nature. Daar heeft een kind weinig tot niets bij nodig. Fijn, want spelen is

belangrijk! Bied je kleuter 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. 

Gezellig kamperen

Kamperen in de tuin of lekker knus onder de eettafel: een camping
voor een dag is altijd een goed idee! 

Wat heb je nodig om zelf een camping voor een dag te maken? Een
tent (tip: een aantal lakens en stoelen werken prima!), kussens en/of
een luchtbed horen er in ieder geval bij. Aan de slag! Bouw de camping
voor een dag en vergeet niet om te zorgen voor spelletjes en leesvoer.

Bongobos Zomer

App voor iPad en Android

Maker: GriN

Bongobos is een reeks van 4 apps voor peuters en jonge kleuters
om de verschillende seizoenen te leren kennen. Bongobos Zomer
bevat een  gesproken verhaal over het bos en de zomer. Ook is er
de mogelijkheid om diverse spelletjes te spelen die in
moeilijkheidsgraad oplopen. 

Dr. Panda Swimmingpool

App voor iPad en Android

Kun je niet naar het zwembad of het strand en is het geen weer voor het
opzetten van een zwembadje? Laat je kind dan gerust een keer spelen met
deze app van Dr. Panda. In de app valt veel te ontdekken en spelen. Zeker
voor kleuters. Wat dacht je van zwemmen, van de glijbaan gaan, ijsjes
maken en met water spelen?



Maak een stop motion filmpje

Het maken van een stopmotion video is een leuke uitdagende
activiteit die je al met kleuters kunt doen. Je bedenkt een
verhaal. Vervolgens beeld je je verhaal uit met Lego of klei. Van
iedere kleine verandering maak je een foto. Zet de foto's achter
elkaar en je hebt een stopmotion video. 

Uitleg vind je o.a. op deze pagina van Codekinderen.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!

Tijd voor ijs  

Bij de zomer hoort ijs en in alle verhalen over de zomer 
komen wel ijsjes voor. Dan is het toch tijd voor een ijsje? Liefst
zelfgemaakt natuurlijk! Zoek samen (online of in een
kinderkookboek) recepten op om verschillende ijsjes te maken
en ga aan de slag.

Tip: bekijk samen een fragment waarin je kleuter andere
kinderen een ijsje ziet maken, bijvoorbeeld het fragment IJsjes
maken, hoe doe je dat? Bekijk het HIER of scan de QR-code. 

https://maken.wikiwijs.nl/100525/CodeKinderenhome/index.html#!page-3963701
https://schooltv.nl/video/ijsjes-maken-hoe-doe-je-dat/

