
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. Picknicken, spelen in
het water of kamperen? Jullie hebben vast iets wat je graag samen doet in deze zonnige periode
van het jaar. Duik samen met je peuter 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
peuters.  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 peuters. 

Kaatje in de zomer (Liesbeth Slegers)

Uitgeverij Clavis 

Kaatje speelt op een warme zomerdag in de tuin. Ze kan de hele dag buiten spelen.
Het is zo fijn als het zomer is! Een prentenboek met eenvoudige illustraties om
samen te bekijken en te lezen.

Fijne zomer, Muis!

Uitgeverij Leopold 

Bundel met vier verhalen waarin Muis gaat kamperen, met Eddie op vakantie
gaat naar zee, foto's maakt van haar vrienden en na een dag buiten spelen
lekker gaat slapen. Prentenboek met eenvoudige tekeningen in felle kleuren.

Zomer met Fien en Milo (Pauline Oud)

Uitgeverij Clavis 

Het is zomer! Oef, wat is het heet buiten. Fien en Milo gaan naar het strand. Ze
bouwen een mooi zandkasteel en zoeken schelpjes. Maar… waar is Milo nou
gebleven?

Sammie in de zomer (Anita Bijsterbosch)

Uitgeverij Clavis

Het is zomer. Sammie en Job zitten in het zwembadje. Daarna fietsen ze
samen naar zee. Het zonnetje schijnt en Sammie bouwt een zandkasteel voor
zijn paardje. Onderweg naar huis smullen ze een ijsje. In de tuin genieten
Sammie en Job verder van de mooie dag, tot de zon ondergaat.



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, 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?' 

Zorg ervoor dat je kind zelf makkelijk de prentenboeken kan pakken 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

 

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.

Anna en de zomer (Kathleen Amant)

Uitgeverij Clavis

Een heerlijk prentenboek voor peuters. Zij zullen vol verwondering kijken
naar alle leuke activiteiten die Anna onderneemt. Een mooie aanleiding om
zelf ook iets te ondernemen!



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
Beelden zijn aantrekkelijk en het scherm trekt. Wil je je peuter iets laten kijken? Gebruik dan 

 afleveringen of fragmenten van programma's voor peuters die gaan over de zomer. Zo horen ze

veel dezelfde woorden in een andere context. Vergeet niet je kind te vertellen dat na het kijken van

het filmpje het scherm weer uitgaat. Zo zorg je voor balans.   

Aflevering Ik heb het warm

Het is vandaag een zomerse dag bij Het Zandkasteel. Koning Koos geeft Sassa en Toto wat
te drinken. Maar het blijft warm. Dan heeft Sassa een idee: ze gaan wind maken.
Bekijk  het filmpje HIER of scan de QR-code.

Aflevering Zomer 

Sassa en Toto verkopen ijs! Sassa en Toto lusten ook wel een ijsje. Als ze daarna
klaarstaan om op vakantie te gaan met de caravan, merken ze dat de caravan niet vanzelf
rijdt. Gelukkig kan Koning Koos hem trekken. Bekijk het filmpje HIER of scan de QR-code.

Onder de parasol

Het is erg warm vandaag. Sassa en Toto gaan even onder de parasol. Ze doen
verstoppertje. Om de beurt staan ze onder de parasol. Kiekeboe! Bekijk het filmpje HIER of
scan de QR-code.

Het Zandkasteel 

Ca. 15 minuten 

Er zijn verschillende afleveringen van Het Zandkasteel die gaan over de
zomer. Bekijk ze via de linkjes hieronder (of scan de QR-codes).

https://schooltv.nl/video/hoelahoep-lekker-zwemmen/
https://schooltv.nl/video/het-zandkasteel-ik-heb-het-warm/
https://schooltv.nl/video/het-zandkasteel-zomer/
https://schooltv.nl/video/het-zandkasteel-onder-de-parasol/


LUISTEREN
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?

Oef wat is het warm

Mizzemos Kinderliedjes 

Oef, wat is het warm zeg. Ik smelt hier nog weg! Kijk, die zonneschijn! 

Je vindt het hele album op Spotify en YouTube. Klik HIER voor Spotify en
HIER voor YouTube of scan één van de QR-codes. 

Naar het zwembad

Liedje uit HoelaHoep

Luister en kijk met je peuter naar het liedje Naar het zwembad van
HoelaHoep. De letterlijke tekst staat onder het clipje. Zing jullie samen
mee? Beluister het liedje HIER op SchoolTV of scan de QR-code.

Over de parasol 

Liedje uit Het Zandkasteel

Duur: 1.01 minuten

Een meezingliedje van Sassa en Toto over een zonnige dag.
Beluister het liedje HIER of scan de QR-code.

Spotify YouTube

https://open.spotify.com/album/2rfnUIxwcUQmgBU6xsAwF2?highlight=spotify:track:0ntpXzBoeaDxUS9jrjffvc
https://www.youtube.com/watch?v=k-uzMWkTIRg
https://schooltv.nl/video/naar-het-zwembad-liedje-uit-hoelahoep/#q=
https://schooltv.nl/video/naar-het-zwembad-liedje-uit-hoelahoep/#q=naar%20het%20zembad
https://schooltv.nl/video/liedje-over-de-parasol-een-grote-paraplu-tegen-de-zon/#q=zomer


Muziekvoorstelling: Lekker weertje Dikkie Dik

Dirk Scheele  

In de voorstelling Lekker weertje Dikkie Dik neemt Dirk
Scheele jou en de kinderen mee naar het strand. Het album
staat vol vrolijke liedjes die niet meer uit je hoofd gaan. 

Je vindt het hele album op Spotify. Klik HIER of scan de QR-
code. Op YouTube kun je de clipjes bekijken. 

LUISTEREN

Zomer in Sesamstraat 

Uitgeverij Rubinstein

Tommie en Ieniemienie zijn op zoek naar strandpaal 3 en meneer Aart vertelt over
een fantastisch zandkasteel dat hij heeft gemaakt. Graaf Tel gaat buiten vogeltjes
tellen en Pino gaat stoepkrijten. Dit alles kan maar één ding betekenen: het is
Zomer in Sesamstraat! 

Deze cd staat vol met de meest zomerse verhalen en liedjes om lekker naar te
luisteren of mee te zingen. 
 

https://open.spotify.com/album/4vxtt7ybAYIpIWoGLldeuj?si=kXAS_l-TRhKgx6jD_S-z8w&nd=1
https://www.youtube.com/watch?v=Ixt-hXkQKDw


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

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. 

Vrij spel

Geef je peuter vooral de ruimte om alle informatie uit de prentenboeken,
liedjes en filmpjes te verwerken. Dat doen kinderen van nature in hun spel.
Zeker als ze de beschikking hebben over materialen die passen bij het thema.
Denk bijvoorbeeld aan een zwembadje, een parasol, ijsjes etc. om mee te
spelen. 

Kijk welk materiaal je peuter pakt en gebruikt tijdens het spelen. Zie je wat er
gebeurt? Welke woorden gebruikt je peuter in het spel? Speel mee als ze erom
vragen, maar neem het spel niet over!  Volg de fantasie van je kind. Wil je
peuter een ijsjeswinkel maken? Leuk! Wat hebben jullie nodig? Hoe kun je dat
maken? Help waar nodig, maar laat je kind ook lekker vrij. 

Even denken... een volle emmer en een lege emmer... hoe vullen we de lege
emmer met water zonder bekertjes te gebruiken? Heeft je peuter een idee? 
Zorg voor wat verkoeling en gooi waterballen naar elkaar of zet een paar
flessen neer en probeer ze om te kegelen.
Geef je kind een emmer en een spons of kwast. Tijd om de tegels of schutting
te 'verven' met water. Lekker tekenen, figuren maken en hup, het is alweer
droog. En dan? Opnieuw beginnen! 

Waterspel

Breng je peuter in beweging én geef wat verkoeling door je peuter te laten spelen
met emmers water, bekertjes, waterballetjes etc. De mogelijkheden zijn eindeloos. 



SPELEN
Wil je kind een spelletje spelen op de tablet? Laat je inspireren door de verhalen die je hebt gelezen

en sluit daarbij aan. Hieronder vind je een paar zomerse tips.

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. 

Talen leren met Emma

App voor IPad en Android

Maker: Squisn IT Solutions

Talen leren met Emma is een educatieve app voor kinderen van 2 tot 7
jaar om nieuwe woorden te leren. In de app komen verschillende
thema's aan bod, waaronder het thema strand. Voor peuters een leuke
manier om nieuwe woorden te ontdekken, zoals het ijsje, de zee, de zon,
zwemmen en de emmer. Meer informatie op: leerkinderentalen.nl

Sanddraw

App voor IPad en Android

Maker: Kalrom Systems

Sand Draw is een simpele, maar leuke app die je in staat stelt te doen alsof je
in realistisch zand tekent. Je lijkt wel de zandtovenaar! Laat je peuter lekker
uitproberen en vormen maken. En daarna? Het wordt nóg leuker als je samen
ook in echt zand gaat tekenen. Geen strand in de buurt? Pak een platte schaal
met zand erin en geef er wat schelpen bij. 



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 een eenvoudig recept op om ijsjes
te maken met peuters.

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

Leg jullie zomerse avonturen vast

Leg samen met je peuter alle herinneringen aan de zomer vast.
Maak foto's, of een filmpje en bekijk het samen met je peuter. 
 Wat was het grootste zomeravontuur van die dag? Laat je kind
zelf vertellen door vragen te stellen ('wat zie je hier?' 'hoe heb
je dat gemaakt?). Zo daag je je peuter weer uit om nieuwe
woorden te gebruiken. 

https://schooltv.nl/video/ijsjes-maken-hoe-doe-je-dat/

