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klimmen• 
kruipen• 
omheen• 
onderdoor• 
over• 

achterna• 
de draad• 
gaan• 
gek• 
de grond• 

I n t r o d u c t i e

Ga met de kinderen in een kleine kring zitten. Eén stoel is 
leeg. Van wie is die stoel? Het is de stoel van Puk. Dat is gek. 
Waar zou Puk zijn? Kijk onder de stoel. Zit Puk daar? Kijk 
achter de stoel. Zien de kinderen Puk? Zien de kinderen wel 
iets anders? Wijs de kinderen op de draad. Zou die van Puk 
zijn? Waar gaat de draad naartoe? Gaan de kinderen mee, de 
draad achterna?
Informatie en uitleg geven• 
‘Kijk een draad. De draad zit aan de stoelpoot vast en gaat dan • 
naar de tafel.’

Ke r n

Maak met kussens een hindernisbaan voor de baby’s waar ze 
overheen kunnen kruipen en klauteren. Ga met de baby’s op 
de grond zitten. Vertel wat je gaat doen. ‘We gaan met Puk 
op de grond zitten om te spelen.’ Leg de baby’s die nog niet 
kunnen zitten op hun buik. Zet Puk op de grond. Waar ziet de 
baby Puk? Verwoord zijn reactie. Zet Puk zichtbaar achter een 
kussen. Reikt de baby naar Puk? Gaat de baby naar Puk toe? 
Kan hij over het kussen kruipen naar Puk? Stimuleer de baby 
om te kruipen en klauteren over het kussen. Laat Puk reage-
ren op de baby’s, bijvoorbeeld door hen na te doen.

Volg de draad samen met de kinderen. Benoem waar de draad 
heen gaat. ‘Hier loopt de draad onder de tafel en daar zit de 
draad om de tafelpoot heen.’ Kruip met de kinderen onder 
de tafel door, de draad achterna. Waar gaat de draad heen? 
Over de glijbaan, achter de kist met blokken, tussen die twee 
stoelen over de grond. Hé, wat is dat? Daar ligt Puk met een 
bolletje wol in zijn armen. Ssst, Puk slaapt. Puk was moe en is 
in bed gekropen.
Structuur bieden en grenzen stellen• 
‘We kunnen een voor een tussen de stoelen door. Eerst Kim, dan • 
Yasmine en daarna Pelle.’

Ui t b re i d i n g

Vraag een van de kinderen het bolletje wol voorzichtig te pak-
ken. Letten de kinderen op dat Puk niet wakker wordt? Stimu-
leer de kinderen heel zachtjes te doen. Kunnen ze ook zacht 

Wat voor wie?

Ervaring opdoen

De baby’s spelen met Puk op de grond.

Ervaring uitbreiden en vaardigheden oefenen

De kinderen volgen een draad op zoek naar Puk en klimmen, 
kruipen en lopen door de groepsruimte.

Vaardigheden toepassen en uitbreiden

De kinderen volgen een draad op zoek naar Puk en klimmen, 
kruipen en lopen door de groepsruimte.

Wanneer en waar?
Tijdens het begeleid spelen in een kleine groep.

Nodig
Puk met rugzak• 
poppenbedje en stoeltje voor Puk• 
bol dikke, felgekleurde wol• 
kussens van verschillend formaat• 

Voorbereiding
Leg Puk in een poppenbed.• 
Maak het begin van de draad van een bol wol vast aan een • 
stoelpoot van de stoel van Puk. Rol de draad af door de groeps-
ruimte heen. Maak een route met de draad die de kinderen 
kunnen volgen. Zorg dat ze daarbij onder iets door kunnen 
kruipen en over iets heen kunnen klimmen. Laat de draad tot 
slot uitkomen in een poppenbedje, waarin Puk ligt.

Wa t  g a a n  we  d o e n ?
De kinderen volgen een draad en vinden een slapende 
Puk. 

Bewegen Volg de draad
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Vaardigheden toepassen en uitbreiden

T Het kind reageert op de vragen van de pedagogisch 
medewerker.

SE Het kind speelt samen met andere kinderen. 
M Het kind verfijnt grote motorische bewegingen, zoals 

sluipen en ergens overheen klimmen.
R Het kind kijkt en beschrijft waar de draad naartoe loopt.

Ervaring uitbreiden en vaardigheden oefenen

T Het kind reageert op de vragen van de pedagogisch 
medewerker.

SE Het kind speelt met andere kinderen een groot-motorisch 
spelletje. 

M Het kind oefent zich in grote motorische bewegingen als 
lopen, klimmen en kruipen.

R Het kind kijkt waar de draad naartoe loopt.

Ervaring opdoen

T/SE De baby speelt een spelletje met de pedagogisch medewer-
ker, waarbij beurt nemen een rol speelt. 

M De baby oefent zijn hoofd- en lichaamsbalans, terwijl hij op 
de grond speelt.

R De baby kijkt waar Puk is (achter, onder het kussen).

WA A R  W E R K  J E  A A N ?
praten? Laat de kinderen op hun tenen wegsluipen. Daarna 
gaan jullie dezelfde weg terug. Rol de draad daarbij weer op 
de bol wol. Loop tussen de stoelen, ga achter de blokkenkist 
langs en klim over de glijbaan. Tot slot kruipen jullie weer 
onder de tafel door en komen jullie weer in de kring. Willen 
de kinderen dit spel nog een keer spelen? Laat nu een ander 
kind de bol wol vasthouden en een route lopen. De andere 
kinderen volgen de draad. Ga ook weer terug, terwijl je de 
draad weer op de bol windt. 
Emotionele ondersteuning bieden• 
‘Goed zo! Dat was zachtjes. Nu is Puk vast niet wakker gewor-• 
den.’

Af s l u i t i n g

Kijk tot slot of Puk wakker is. Vertel samen met de kinderen 
aan Puk wat jullie gedaan hebben.
Controleer of de kinderen de activiteit hebben begrepen en • 
welke woorden ze al kunnen gebruiken: 
‘Eerst kropen we onder de tafel en daarna?’• 

M o e i l i j ke re  v a r i a n t
Stimuleer de kinderen eerst te kijken en te vertellen waar de • 
draad heen gaat, voordat ze de draad volgen. Stimuleer de 
kinderen voorzetsels te gebruiken. ‘Moet je over de kist heen 
klimmen of onder de kist door?’
Stimuleer de kinderen te verwoorden wat ze doen. Lopen ze • 
rechtop, kruipen ze of klimmen ze over iets heen?

I d e e ë n
Maak met de draad een spannend parcours. Laat de draad • 
bijvoorbeeld ook door een kruiptunnel lopen.
Laat de peuters een parcours afleggen waarbij ze dieren moe-• 
ten nadoen. Bijvoorbeeld over de grond glijden als slangen, 
rechtop lopen als giraffen, op handen en voeten als honden, 
stampen als olifanten en trippelen als muisjes.
Lok de kinderen uit te reageren door vragen te stellen of • 
een opmerking te maken: 
‘Nu gaan we onder de tafel door. Moeten we nu rechtop lopen of • 
kruipen?’
‘Zou ik ook achter de kast langs kunnen lopen? Zou dat passen?’• 
Maak een grapje:• 
‘Ik dacht dat je weg was! Maar gelukkig, je zat gewoon achter de • 
kast.’
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de prop papier • 
de prullenbak• 
vol• 
waar• 
zien• 

geven• 
gooien• 
leeg • 
lukken • 
onder• 

I n t r o d u c t i e

Wat is dat nu? Hé, in de huishoek ligt een prop papier. En 
ook in de bouwhoek. Wat een rommel! Zien de kinderen de 
proppen papier op de grond liggen? Misschien liggen er nog 
meer in de groepsruimte. Stimuleer de kinderen op zoek te 
gaan. Waar vinden de kinderen de proppen? Vertel waar 
de proppen liggen. Maak daarbij in elk geval gebruik van de 
voorzetsels in, op en onder. ‘Ja, die prop ligt op de tafel.’ Of: 
‘Ligt er ook een prop in de blokkenkist?’ Verzamel alle gevon-
den proppen in het midden van de groepsruimte. 
Emotionele ondersteuning bieden• 
‘Ja, er ligt ook een prop onder de kast. Dat heb jij goed gezien!’• 

Ke r n

Ga met de baby’s op de grond zitten. Haal samen met de 
kinderen het papier een voor een uit de doos. Laat de kinde-
ren met het papier spelen. Hoe voelt het papier? Maakt het 
papier geluid als je het vastpakt? En wat doet de baby met 
het papier? Verwoord de reactie van de baby. ‘Hoor je het 
papier? Knrrps. Dat is leuk!’ Maak een prop van het papier. 
Ziet de baby de prop? Rol de prop naar de baby. Waar is de 
prop nou? Stimuleer de baby de prop te pakken en aan jou te 
geven. Of de prop naar jou te gooien.

Wat nu? Kunnen de proppen zo in de groepsruimte blijven lig-
gen? Puk heeft wel een idee. Hij pakt zijn rugzak en doet daar 
een paar proppen papier in. Wat vinden de kinderen daarvan? 
Hebben de kinderen misschien een beter idee? Kom samen 
op het idee de proppen papier in de prullenbak te doen. Pak 
de prullenbak en laat de kinderen zien dat de prullenbak leeg 
is. Er zit niets in de prullenbak. Zet de prullenbak vervolgens 
in het midden van de kring. Geef alle kinderen een prop 
papier. Lukt het de kinderen om hun prop vanaf hun stoel in 
de prullenbak te gooien? Nee? Waar komen de proppen dan 
terecht? (onder de stoel, op de tafel, in de blokkenkist …)
Informatie en uitleg geven• 
‘Die prop zit niet in de prullenbak. Die ligt onder de stoel.’• 

Wat voor wie?

Ervaring opdoen

De baby’s spelen met papier.

Ervaring uitbreiden en vaardigheden oefenen

De kinderen zoeken proppen papier en gooien ze in de
prullenbak.

Vaardigheden toepassen en uitbreiden

De kinderen zoeken proppen papier en gooien ze in de
prullenbak.

Wanneer en waar?
Tijdens begeleid spelen in een kleine groep.

Nodig
Puk met rugzak• 
prullenbak• 
verschillende soorten (oud) papier• 
proppen van verschillende grootte • 

Voorbereiding
Leg enkele proppen in het midden van de groepsruimte en • 
verspreid de overige proppen door de hele groepsruimte. Leg 
proppen op de vensterbank, in een kast, in de huishoek, op het 
aanrecht enzovoort.
Zorg dat de prullenbak leeg is.• 
Verzamel voor de babyactiviteit verschillende soorten papier • 
in een doos, bijvoorbeeld pakpapier, een oude krant, keuken-
papier, een stuk karton. Let op dat het papier niet zo scherp is 
dat een baby zich eraan kan snijden.

Wa t  g a a n  we  d o e n ?
De kinderen ruimen proppen papier op.

Spel Let op! Daar ligt een prop
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T Het kind begrijpt verschillende opdrachten.
SE  Het kind volgt aanwijzingen van de pedagogisch medewer-

ker op. 
M Het kind gooit gericht een prop in de prullenbak.
R Het kind kent en gebruikt meerdere aanduidingen van plaats 

(in, op, onder, achter voor en naast) en kent de begrippen vol 
en leeg.

Ervaring uitbreiden en vaardigheden oefenen

T Het kind begrijpt een eenvoudige opdracht, zoals het zoeken 
naar de proppen.

SE Het kind volgt aanwijzingen van de pedagogisch medewer-
ker op. 

M Het kind gooit met de prop.
R Het kind kent verschillende aanduidingen van plaats 

(in, op en onder) en kent het verschil tussen vol en leeg.

Ervaring opdoen

T De baby leert nieuwe woorden, bijvoorbeeld ‘waar?’ en ‘zien’.
SE De baby speelt met het papier en herhaalt de handelingen die 

hij interessant vindt. Bijvoorbeeld het papier laten knisperen. 
M De baby pakt het papier en geeft het aan de pedagogisch 

medewerker of gooit met de prop.
R De baby zoekt waar de prop is.

WA A R  W E R K  J E  A A N ?
Ui t b re i d i n g

Verplaats nu de prullenbak. Houd de prullenbak bijvoorbeeld 
heel hoog of heel ver van een kind vandaan. Lukt het nu om 
de prop in de prullenbak te gooien? Zorg dat aan het eind alle 
proppen papier in de prullenbak zitten. Is de prullenbak nu 
nog leeg? Nee, nu is de prullenbak vol.
Structuur bieden en grenzen stellen• 
‘Liggen er nog ergens proppen? Ik wil graag dat alle proppen in • 
de prullenbak komen.’

Af s l u i t i n g

Pak de volle prullenbak erbij. Alle proppen zijn opgeruimd. 
Loop met de kinderen de ruimte door om alle hoeken te con-
troleren op proppen papier. Bespreek met de kinderen waar 
de proppen papier allemaal lagen.
Controleer of de kinderen de activiteit hebben begrepen en • 
welke woorden ze al kunnen gebruiken: 
‘Waar heb jij een prop papier gevonden, Tynke? Op of onder de kast?’• 

M o e i l i j ke re  v a r i a n t
Vertel niet zelf  waar een prop ligt, maar laat de kinderen ver-• 
tellen waar zij een prop zien. Stimuleer ze gebruik te maken 
van de voorzetsels in, op en onder. ‘Waar ligt de prop? Op de 
tafel of onder de tafel? In de kist of op de kist?’
Maak samen met de kinderen proppen en ga daarbij in op het • 
formaat van de verschillende proppen. Gebruik verschillende 
formaten papier, bijvoorbeeld een krant, een vel A4-papier en 
een notitieblaadje. Waarmee kun je een grote prop maken en 
waarmee een kleine?

I d e e ë n  (extra ideeën: p. 32)

Laat de dreumesen zelf proppen van papier maken.• 
Laat de peuters knutselen met propjes papier. Door kleine • 
propjes te maken van dun gekleurd papier kunnen bijvoor-
beeld de schilderijen uit de activiteit ‘Een echt kunstwerk’ 
opgevuld worden. 
Lok de kinderen uit te reageren door vragen te stellen of • 
een opmerking te maken: 
‘Wat wil je? Zal ik de prullenbak heel hoog of juist laag houden?’• 
 ‘Welke prop is groter, deze of die?’ • 
Maak een grapje:• 
Maak een rijmspelletje als jullie de proppen papier zoeken. • 
Bijvoorbeeld: Hop, hop, hop, waar is de … ? 
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