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In dit artikel ‘Kusje erop?’ staan drie activiteiten 

die passen bij het thema ‘Hatsjoe’. Kinderen spe-

len dat ze dokter zijn, helpen zieke poppen en 

knuffels en maken ze weer beter. Kinderen vinden 

bloed fascinerend. Alle kinderen vallen wel eens. 

Als hun knie bloedt, zijn ze verrast door de rode 

kleur die ineens uit hen komt. Ze komen dan naar 

je toe om dat te laten zien. Kinderen gaan in dit 

artikel onder andere smeren met nagemaakt 

bloed, gemaakt van behangplaksel met een rode 

kleurstof. Het artikel is een uitbreiding op de acti-

viteiten ‘Naar de dokter’ en ‘Bzzz, een mug!’

De activiteiten in dit artikel zijn erop gericht kinde-
ren zoveel mogelijk zelf te laten handelen met echte 
materialen. Kinderen willen zelf snappen, zelf erva-
ren en zelf begrijpen. Deze manier geeft kansen voor 
procesgericht werken; het geeft kinderen de ruimte 
om te onderzoeken en te experimenteren. Daarmee 

krijgen kinderen simpelweg de ruimte om op hun ei-
gen manier mee te doen en, niet onbelangrijk, om 
plezier te hebben. Dit is iets wat bij het jonge kind 
centraal moet staan. Beleef zelf en samen met de kin-
deren het plezier met de inspiratie uit dit artikel.

Auteurs: Wieteke Hassing en Mignon van Ophuizen (Artisjok & Olijfje)

Kusje erop?
Zelf doen en plezier hebben
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Voorbereiding
1.  Dek de tafel met tafelzeil. 
2.  Zet een kan met handwarm water klaar. Maak het 

water flink rood door er rode voedselkleurstof 
aan toe te voegen.

3.  Zet de plastic schaaltjes, de kan met rood water, 
de lepeltjes en het behangplaksel klaar op tafel.

4.  Leg de vellen karton, afplaktape en eventueel de 
stukjes gaasverband klaar op een aparte tafel.

5.  Maak een teiltje met handwarm water.

Uitvoering
1.  Geef ieder kind een plastic schaaltje. De kinderen 

gaan eerst hun eigen schaaltje onderzoeken en 
ermee experimenteren. Observeer wat de kinde-
ren doen en speel hierop in. Mogelijkheden zijn:
-  Tikken op de tafel zodat je geluid hoort.
-  Op je hoofd zetten als een hoedje.
-  Je erachter verstoppen en kiekeboe spelen.
-  Tegen je oor houden.

2.  Doe behangplakselpoeder in de schaaltjes.  
Maak hiervan een zintuiglijke ervaring door de kin-
deren het poeder te laten voelen met hun vingers.

3.  Voeg vervolgens het rode handwarme water toe 
aan de schaaltjes. De kinderen mengen het water 
door het behangplakselpoeder. Gebruik hierbij 
onderstaand liedje (op de melodie van ‘Draai het 
wieletje nog eens om’):
Meng eens met je handen
Het water en het poeder
Voelen met je vingers
En roeren roeren roeren
Zo mengen we alles tot bloed
Volg het mengen en het roeren van de kinderen in 
de schaaltjes. Voelen de kinderen wat er gebeurt 
met het water en het poeder? En wat zien ze? Zijn 
er kinderen die niet met de handen willen roeren? 
Geef die dan een lepeltje. 

4.  Geef ieder kind een vel lichtroze karton en zet het 
vast met afplaktape.

Activiteit 1: Bloed!

Doel De kinderen maken, verkennen en creëren met behangplaksel.

Wie Wat Waar Wanneer Nodig

2½ - 4 
jaar

Begeleid spel in 
de kleine of grote 
groep 

Aan tafel Ochtend- of 
middagactiviteit 

• Afplak- en ducttape
• Behangpapier
• Behangplaksel
• Gaasverband
• Vellen lichtroze karton (A3)
• Knuffels/poppen
• Lepeltjes
• Schenkkan met handwarm water
• Plastic schaaltjes
• Tafelzeil
• Teiltje met handwarm water
• Rode voedselkleurstof
• Ziplock zakjes
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5.  De kinderen smeren met hun handen het rode 
plaksel op het papier. De kinderen die nog meer 
willen roeren met hun handen in het schaaltje 
met het rode plaksel gaan door met roeren.

6.  Mogelijkheden voor verdere verwerking zijn:
-  Geef ieder kind stukjes gaasverband. De kinde-

ren plakken het gaasverband op het vel roze 
karton met het rode plaksel.

-  In plaats van ieder kind een vel roze karton te ge-
ven, plak je de hele tafel af met een stuk behang-
papier. Teken hierop de contouren van een mens-
figuur. De kinderen maken met het rode plaksel 
een bloedende knie, een bloedneus, enzovoort.

-  Schep voor ieder kind het rode plaksel in een 
ziplock zakje. Knip van een hoek een klein punt-
je af. De kinderen knijpen het rode plaksel uit 
het zakje in hun schaaltje.

-  Schep het overgebleven rode plaksel in een  
ziplock zakje. Sluit extra goed af met een stuk 
ducttape. Bevestig het zakje op ooghoogte met 
tape op het raam. De kinderen kunnen op die 
manier nog een keer spelen met het rode  
plaksel.

Afsluiting
De kinderen wassen hun handen in een teiltje met 
handwarm water.

Uitbreiding baby’s
Gaasverband is een beetje doorzichtig. Speel met de 
baby door het gaasverband voor je gezicht te houden 
en kiekeboe te spelen. Of leg een stukje gaasver-
band op het handje van de baby en blaas er zachtjes 
doorheen. Het handje van de baby wordt warm.

Uitbreiding 1 - 4 jaar
Leg de rolletjes gaasverband in het midden van de 
ruimte. Laat de kinderen op eigen initiatief een rol-
letje pakken. De kinderen onderzoeken en experi-
menteren met het gaasverband en spelen ermee. 
Wat laten de kinderen zien? Wanneer de rolletjes zijn 
afgerold, pak je poppen en knuffels erbij. Inspireer 
de kinderen om de poppen en de knuffels in te pak-
ken met het gaasverband. Welk spel ontstaat bij de 
kinderen?

Tips voor verwerking 
App: Toca Doctor (2013).

Kaatje bij de dokter
Liesbeth Sleegers 
Clavis (2015)

Zaza speelt 
doktertje
Mylo Freeman
Clavis (2016)

Eigen handelen
Laat de kinderen verwoorden wat ze voelen. Het gaat dan om eigenschappen zoals glibberig, glad, zacht, 
slijmerig, plakkerig. Kinderen ervaren veel plezier als ze smeren met het plaksel en met hun handen over 
het papier glijden. Ze gebruiken hierbij vaak veel plaksel, maar sta dit gewoon toe. De kans is groot dat er 
te veel wordt gebruikt en het daardoor niet goed droogt. Dat geeft niet want zo is het plezier van het kind 
belangrijker dan het eindresultaat. 
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Voorbereiding
1.  Maak gipssokjes door van de witte kindersokken 

de tenen af te knippen.
2.  Verzamel voor ieder kind een knuffel of een pop. 
3.  Doe voor ieder kind gipssokken (eventueel een 

aantal extra) in een koffertje.
4.  Doe voor ieder kind een fietslampje in een mand.

Uitvoering
1.  Zet een fietslampje aan zodat het flitst. Maak het 

geluid van een ziekenwagen. Laat de kinderen 
raden wat je nu bent.

2.  Geef ieder kind een fietslampje. Ze spelen in de 
ruimte voor ziekenwagen.

3.  Roep: Ooohhh, Beer is gevallen. Ziekenwagens, 
kom helpen! Verzamel alle fietslampjes in een 
mand en zet die apart.

4.  Leg een knuffelbeer op de grond en zeg: Beer 
heeft een gebroken been! Wat moeten we nu doen? 
Laat de kinderen reageren. Pak de koffer met gips-
sokken erbij als de kinderen de woorden ‘gips’ of 
‘verband’ zeggen. Zeg: Gelukkig heb ik gips bij me. 

Doe een gipssokje om de poot van de beer.
5.  De kinderen spelen met de gipssokjes. Doe een 

sokje bij henzelf om de arm. De kinderen doen 
zelf een gipssok om bij een pop of een knuffel.

6.  Zet de mand met fietslampjes er weer bij. De kinde-
ren spelen zelf dat ze ziekenwagen en dokter zijn.

7.  Geef de kinderen de ruimte om er ook andere din-
gen mee te doen. Wat verzinnen ze allemaal?

Afsluiting
Deel tijdens het drink- en eetmoment een soepstengel 
uit. Doe voor hoe je de soepstengel kunt breken. Net 
zoals Beer zijn poot had gebroken. Laat de kinderen 
dit ook uitproberen. Is het mogelijk om de gebroken 
soepstengel weer aan elkaar te plakken met een beet-
je smeerkaas of een verbandje van een plakje worst? 
Zoals het gipssokje om de gebroken poot van Beer?

Uitbreiding baby’s
Doe een sokje om je hand en maak op die manier een 
hand-sokpopje. Maak met het popje contact met de 
baby. Beweeg bijvoorbeeld je hand langzaam van 
links naar rechts en weer terug. Volgt de baby het 
popje? Herhaal van rechts naar links.

Uitbreiding 3 - 4 jaar
Lees aan de oudere peuters het prentenboek ‘Balotje 
bij de dokter’ voor. Pak een aantal hydrofiele luiers 
en maak hiervan mitella’s met de kinderen, zoals  
Balotje in het boek. Vouw hiervoor de luier in een 
driehoek. Leg de stompe punt van de driehoekige 
doek om de elleboog. Gebruik de scherpe punten om 
te knopen.

Activiteit 2: Verhips, mijn arm zit in het gips!

Doel De kinderen spelen en verbeelden dat ze een ziekenwagen en een dokter zijn aan de hand van 
fietslampjes en sokken.

Wie Wat Waar Wanneer Nodig

1 - 4 jaar Begeleid spel in 
de kleine of grote 
groep 

In het 
speellokaal of 
de 
groepsruimte

Ochtend- of 
middagactiviteit 

• Fietslampjes
• Hydrofiele luiers
• Witte kindersokken (maat 23-30)
• Knuffels/poppen
• Koffertje
• Mand
• Plakjes beleg of smeerkaas/-worst
• Soepstengels
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Geef ook aandacht aan het breken van een been. Hoe 
weet je dat een been gebroken is? Hoe kun je dat 
zien? Hoe kun je dat voelen? Op een gebroken been 
kun je niet staan, dat doet pijn. Kunnen de kinderen 
op één been staan?

Tips voor verwerking

Balotje bij de dokter
Yvonne Jagtenberg
Leopold (2012).

Varkentje krijgt gips
Nelleke Scherpbier 
en Ruud
Nijman, Mozaiek 
junior (2014).

Eigen handelen
Of iemand bijvoorbeeld zijn arm heeft gebroken, kun je pas vaststellen op een röntgenfoto. Aan de arm zelf 
kun je dat niet zien. Dit komt omdat het gebroken bot in de arm zit. Jonge kinderen hebben een voorliefde 
voor deconstructie; dingen uit elkaar halen, dingen breken. Het is hun manier om te ontdekken wat iets 
allemaal kan. Geef kinderen tijdens de activiteit voldoende de ruimte om hun soepstengel vaak te breken.
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Voorbereiding
1.  Verzamel voor ieder kind een pop of een knuffel
2.  Plak op iedere pop/knuffel ongeveer 10 rode  

ronde stickers
3.  Zet de poppen/knuffels uit het zicht. 
4.  Leg tekenpapier klaar op een tafel.

Uitvoering
1.  De kinderen zitten aan tafel. Pak er een gestip-

pelde pop/knuffel bij.
2.  Laat de kinderen reageren op de pop/knuffel. 

Wat is er aan de hand? De pop/knuffel is ziek!
3.  Geef ieder kind een eigen zieke pop/knuffel. Hoe 

ziet jouw pop/knuffel eruit? 
4.  De kinderen onderzoeken de rode stippen op de 

pop/knuffel. Ze halen de rode stippen eraf. De 
pop/knuffel wordt weer beter!

5.  Geef ieder kind een vel wit tekenpapier. De kinde-
ren plakken er de rode stippen op.

Afsluiting
Geef de kinderen stukjes afplaktape. Kunnen de kin-
deren hiermee de rode stippen laten verdwijnen? 
Voor meer inspiratie voor activiteiten met afplak-
tape, zie Uk & Puk artikel: ‘Scharnierende manieren’.

Uitbreiding baby’s
Plak één rode ronde sticker ergens op je gezicht. Laat 
de baby naar je kijken en grijpen naar de rode stip. 
Benoem het lichaamsdeel waar de rode stip zit. Raak 
daarbij met jouw vinger hetzelfde lichaamsdeel aan 
bij de baby. Maak een grappig geluidje zodra de baby 
de rode stip raakt met zijn vingers. Verplaats de rode 
stip naar een andere plek op je gezicht en herhaal.

Uitbreiding 3 - 4 jaar
•  Geef de oudere peuters de rode stickers en laat 

hen zelf de knuffel ziek maken. Daarna spelen ze 
voor dokter en maken de knuffel weer beter door 
de stickers er weer af te halen.

•  De oudere peuters plakken de stickers op zichzelf 
in plaats van op het papier. Kijk samen in de spie-
gel op welke lichaamsdelen de stippen zitten.

• Bied na het stickeren op het papier rode verf en  
duploblokjes aan. De oudere peuters stempelen 
met de duploblokjes nog meer stippen.

Activiteit 3: Sippe stippen

Doel De kinderen spelen dat ze dokter zijn. Ze creëren met rode ronde stickers en afplaktape.

Wie Wat Waar Wanneer Nodig

1 - 4 jaar Begeleid spel in de kleine of 
grote groep 

Aan tafel Ochtend- of 
middagactiviteit 

• Afplaktape
• Duploblokjes
• Poppen/knuffels
• Ronde rode stickers
• Vellen wit tekenpapier
• Rode verf
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Tips voor verwerking

Een kuiken met 
waterpokken
Shen Roddie en 
Frances Cony
Memphis Belle (2016)

Boris krijgt  
waterpokken
Carrie Weston
Veltman Uitgevers 
(2013)

Eigen handelen
Heel jonge kinderen zullen tijdens deze activiteit waarschijnlijk vooral gefascineerd zijn door het eraf peu-
teren van een ronde sticker en het verkennen van dat plakkerige rondje. Geef ruimte en tijd voor dit onder-
zoeksproces. Misschien belandt er bij hen geen enkele rode stip op het papier. Het resultaat zit dan in het 
onderzoeksproces.


