
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!).

Herfst

Het is herfst! De blaadjes vallen naar beneden, het regent continu. Of wacht, zie ik dat nou goed? Schijnt
de zon nou? Wat voor weer zou het zijn vandaag? In de herfst kan het met het weer alle kanten op. Een
mooi moment om daar eens met je kleuter bij stil te staan. Ga vooral ook naar buiten om mooie
herfstschatten te verzamelen.

We vonden verschillende passende media die passen bij de ontwikkelingsleeftijd en belevingswereld van
kleuters. Laat je inspireren door de tips en ga thuis aan de slag. (Voor-)lezen, 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 met kleuters

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. 

Noten (Paula Gerritsen) 

Uitgeverij Lemniscaat (2010)

ISBN 9789056377168

Hoog in het duin heeft Muis haar hol gemaakt. Ze kijkt uit over de akkers,
weilanden en boerderijen en heel in de verte ziet ze de notenboom. Als het herfst
wordt besluit Muis dat het tijd is om noten te verzamelen. Ze trekt haar jas met
grote zakken aan en gaat op weg. Maar dan maakt een hevige herfststorm haar het
zoeken onmogelijk... Vanaf ca. 4 jaar.

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

 

https://www.jeugdbibliotheek.nl/catalogus.catalogus.html?a=dcterms%3Acreator.uri.byOntology%7Chttp%3A%2F%2Fdata.kb.nl%2Fthesaurus%2F182853039


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.

Ik ben de slimste (Ellen DeLange en Malgosia Zajac) 

Uitgeverij Clavis (2021)

ISBN 9789044842210

De hond Olijfje wil graag spelen met haar vriendje Eekhoorn. Maar Eekhoorn heeft geen
tijd, hij moet eikeltjes verzamelen voor de winter. En dan verschijnt Vos, die erg veel
honger heeft! Is Olijfje hem te slim af? Vanaf ca. 4 jaar.

Berenweer (Adam Ciccio en Emilie Timmermans) 

Uitgeverij Clavis (2020)

ISBN 9789044838930

Sebastiaan Beer houdt niet van regen. Dan wordt hij somber en kruipt hij het liefst diep
onder de wol. Maar als de kleine beer Polleke buiten in de plassen springt, gaat
Sebastiaan eens kijken. Hoe kan het dat Polleke zo vrolijk is in de regen? Vanaf ca. 4 jaar.

Het is herfst (Rotraut Susanne Berger) 

Uitgeverij Lannoo (2020)

ISBN 9789020966152

Kijk in dit kijk- e zoekboeken naar het leven in de stad en daarbuiten in de herfst. Zie je
de lampionnenoptocht en overal die grappige pompoenen? En kijk eens naar de blaadjes
en de kastanjes die uit de bomen waaien! Vanaf ca. 3 jaar.

https://www.jeugdbibliotheek.nl/catalogus.catalogus.html?a=dcterms%3Acreator.uri.byOntology%7Chttp%3A%2F%2Fdata.kb.nl%2Fthesaurus%2F432238077&a=dcterms%3Acreator.uri.byOntology%7Chttp%3A%2F%2Fdata.kb.nl%2Fthesaurus%2F397140703
https://www.jeugdbibliotheek.nl/catalogus.catalogus.html?a=dcterms%3Acreator.uri.byOntology%7Chttp%3A%2F%2Fdata.kb.nl%2Fthesaurus%2F424377896&a=dcterms%3Acreator.uri.byOntology%7Chttp%3A%2F%2Fdata.kb.nl%2Fthesaurus%2F329693778
https://www.jeugdbibliotheek.nl/catalogus.catalogus.html?a=dcterms%3Acreator.uri.byOntology%7Chttp%3A%2F%2Fdata.kb.nl%2Fthesaurus%2F432238077&a=dcterms%3Acreator.uri.byOntology%7Chttp%3A%2F%2Fdata.kb.nl%2Fthesaurus%2F397140703


VOORLEZEN EN KIJKEN
Wil je kleuter een verhaal nog een keer horen? Of wil je kleuter een filmpje kijken? Laat je kleuter
dan eens naar een voorleesfilmpje kijken. Op deze manier komen de kinderen ook thuis in aanraking
met het verhaal en de woorden. Als lid van de bibliotheek (gratis!) kan je kind ook inloggen bij De
Voorleeshoek en Beresllim. Bekijk hoe je gratis kunt inloggen bij De Voorleeshoek of Bereslim op
www.mediasmarties.nl/uitleg.

De blaadjesdief (Alice Hemming en Nicola Slater) 

Uitgeverij Veltman Uitgevers (2021)

ISBN 9789048319633

Eekhoorn is boos! Gisteren zaten er heel veel mooie blaadjes aan zijn boom,
maar vandaag? Vandaag zijn er een paar weg! Ze zijn vast gestolen, en dat
betekent... DAT ER EEN BLAADJESDIEF RONDLOOPT! Een grappig verhaal over
een eekhoorn die enorm verbaasd is over de wisseling van de seizoenen.
Vanaf ca. 4 jaar. Te bekijken bij De Voorleeshoek.

Op zoek naar de herfst (Merel de Vink, Sanne Ramakers)

Uitgeverij Clavis (2022)

ISBN 9789044845020

De kinderen uit de klas van meester Sander krijgen een bijzondere opdracht.
Ze moeten de herfst mee naar de klas nemen. Maar hoe doe je dat? Als Fien
en Ramses op pad gaan, ontdekken ze hoe het komt dat bomen hun
bladeren verliezen en hoe paddenstoelen kunnen groeien. Wat een
wonderlijke tijd, de herfst! Te bekijken bij De Voorleeshoek.

http://www.mediasmarties.nl/uitleg
https://www.jeugdbibliotheek.nl/catalogus.catalogus.html?a=dcterms%3Acreator.uri.byOntology%7Chttp%3A%2F%2Fdata.kb.nl%2Fthesaurus%2F332169618&a=dcterms%3Acreator.uri.byOntology%7Chttp%3A%2F%2Fdata.kb.nl%2Fthesaurus%2F413674398
https://www.jeugdbibliotheek.nl/catalogus.catalogus.html?a=dcterms%3Acreator.uri.byOntology%7Chttp%3A%2F%2Fdata.kb.nl%2Fthesaurus%2F317320750&a=dcterms%3Acreator.uri.byOntology%7Chttp%3A%2F%2Fdata.kb.nl%2Fthesaurus%2F422412732


Apennoten

Aflevering: Herfst

Duur: ca. 12 minuten

Een groepje kinderen heeft op school het liedje 'Herfst' geleerd. Ze
komen naar de studio waar ze samen met Pepijn vertellen over de
mooi gekleurde blaadjes aan de bomen, de wind en de regen. Remko
Kühne komt langs met een synthesizer en laat de kinderen horen
hoeveel verschillende instrumenten hij daarmee kan maken. 
Bekijk de aflevering HIER of scan de QR-code. 

KIJKEN
Zeker in de herfst valt er veel te zien buiten. Maak van het raam een groot scherm en kijk naar de
veranderende lucht buiten. Wat zien jullie allemaal voorbijkomen? Wolken, regen, blaadjes die door
de wind van de bomen dwarrelen? Bekijk en benoem alle schatten in de natuur. Wil je daarnaast ook
binnen kijken? We zetten een paar mogelijkheden op een rij:

Dikkie Dik in de herfst – Lekker weertje Dikkie Dik

Maker: Dirk Scheele 

Duur: 4 minuten

Dirk Scheele neemt de kinderen in dit fragment mee naar
de herfst. Leuk voor peuters en kleuters. Bekijk de
aflevering HIER op YouTube of scan de QR-code.

Koekeloere 

Aflevering: Lekkend weertje

Duur: 15 minuten

Het stormt, regent en waait. Moffel moet het dak op, omdat het lekt
in huis. Piertje vangt de regen op met allerlei pannen en vergieten.
Het lekken wordt steeds erger! Het houdt niet op! Maar als het niet
ophoudt, moet je het beste ervan maken, toch? Bekijk de aflevering
op schoolTV. Klik HIER of scan de QR-code. 

https://schooltv.nl/video/apennoten-herfst/
https://www.youtube.com/watch?v=VDSiMOIZ46M
https://youtu.be/VDSiMOIZ46M
https://schooltv.nl/video/koekeloere-lekkend-weertje/


LUISTEREN
Luisteren bij een thema als de Herfst? Jazeker! Daar heb je geen muziek voor nodig. Luister maar naar de
geluiden buiten: de wind, de regen... Er zijn zeker ook liedjes die je samen kunt luisteren. Liedjes over de
regen en vallende blaadjes bijvoorbeeld... Zingen jullie mee?  

Liedje: Spetter Spatter 

Maker: Muzieklessen Toontje hoger

Duur: 1.57 minuten

Een liedje voor peuters en kleuters over de regen. Kunnen
jullie het samen meezingen? 

Beluister het liedje HIER of scan de QR-code.

Liedje: Honderdduizend blaadjes

Uit: Koekeloere

Duur: 1.35 minuten

Een liedje voor peuters en kleuters over mooi gekleurde
herfstbladeren. Zingen jullie samen mee? 

Beluister het liedje HIER of scan de QR-code.

https://www.youtube.com/watch?v=DQah1icYOEs
https://schooltv.nl/video/honderdduizend-blaadjes-liedje-uit-koekeloere/


SPELEN

Labo Leaves (App)

Betaalde app van Labo Lado Inc

Vanaf circa 3 jaar

Labo Leaves is een app met een herfstig thema. Met deze app
kunnen kinderen 18 creaties maken van herfstbladeren. Rustig en
mooi vormgegeven en daardoor aantrekkelijk voor kleuters. De app
is betaald en bevat geen in-app aankomen of reclames. 
Klik HIER voor een impressie van de app.

Hamsterbende 

Bordspel van Haba

Spelduur: ca. 10 minuten

Leeftijd: 4-8 jaar

De hamsters razen door hun hol, rennen door het loopwiel en flitsen met de
gondel heen en weer. Maar het is herfst en het is hoog tijd om een voorraad
aan te leggen... Slagen de hamsters erin alle wortels, klavers en korenaren in
de juiste voorraadruimtes te brengen voor de bladeren van de boom gevallen
zijn en de egel zich in zijn bladerenhoop verstopt?

Spelen doen kinderen van nature. Daar heeft je kind weinig tot niets bij nodig. Door te spelen kan je
kleuter allemaal ervaringen en nieuwe informatie verwerken en is een kind zich dus aan het
ontwikkelen. Spelen is dus 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
of bekeken? We hebben wat tips voor je. 

Vrij spel in de natuur

Zoek de natuur op en laat je kind lekker veel buitenspelen in het bos, het park, de
weide... Zeker in de herfst. Het bos ligt vol met bladeren die van de bomen zijn
gevallen. Bekijk van een afstand wat je kind doet en wat je kind gebruikt in zijn
of haar spel. Heb je een Oerbos in de buurt of een natuurspeeltuin? Maak er
gebruik van! 

https://www.youtube.com/watch?v=MBCZTx-W0So


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!

Sorteren maar

Leg alles wat jullie buiten hebben verzameld op een grote hoop. Wat een
enorme natuurschat! Bekijk het eens goed? Wat hebben jullie allemaal
verzameld? Hoe gaan we dat nu makkelijk gebruiken? Heeft je kleuter een
idee om het goed op te bergen?

Aan de slag met bladnerven

Fragment op SchoolTV

Duur: 1:36 minuten

In de herfst zie je bladeren op de grond. Als je goed naar een
boomblad kijkt, zie je lijntjes. Die lijntjes heten nerven. Bekijk
ze maar eens goed!

Klik HIER voor het fragment of scan de QR-code.

Een bosmandala maken

Als je goed kijkt, kun je in het bos allemaal schatten vinden: mooie
bladeren, dennenappels en nog veel meer. Als je deze vondsten bij
elkaar legt, kun je er een mooie mandala van maken! 

Wil je je kind laten zien hoe? Laat je inspireren door dit fragment
van SchoolTV (of scan de QR-code) en ga daarna samen aan de slag!

https://schooltv.nl/video/bladnerven-hoe-maak-ik-bladnerven/
https://schooltv.nl/video/een-bosmandala-maken-een-kunstwerk-van-vondsten-uit-het-bos/#q=bos

