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Eet smakelijk - Tips voor thuis
Leeftijd 0 - 1,5 jaar

In deze informatiebrief staan speel- en doetips 

voor thuis bij het thema ‘Eet smakelijk’. De tips 

sluiten nauw aan bij de activiteiten op het Kind-

centrum. Uw kind zal deze spelletjes zeker her-

kennen. Ze zijn uitdagend voor uw kind en een-

voudig uit te voeren. Het uitgangspunt is samen 

met uw kind leuke dingen doen. Door het spelen 

van de spelletjes worden begrippen, bewegingen 

en ontdekkingen op een plezierige manier her-

haald. De meeste activiteiten vragen nauwelijks 

voorbereiding. Het belangrijkste is dat u telkens 

benoemt wat u doet en wat u ziet. Door de her-

haling komt de taalontwikkeling op gang.

Wat leert uw kind?
Tijdens de eetmomenten leert uw baby spelender-
wijs te proeven. Hij maakt kennis met verschillen in 
smaken, geuren en texturen. Daarnaast ontdekt hij 
de magie van een lepel. Deze brengt telkens een  
andere smaak naar zijn mond. Steeds weer ziet hij 
de armbeweging richting zijn mond. Hierdoor wordt 
de armbeweging spelenderwijs ingeprent. Ook duurt 
het niet lang totdat uw kleintje etensverpakkingen 
herkent. Daardoor lukt het hem om te voorspellen 
wat hij te eten krijgt. Hierbij leert hij ook manieren 
om zijn voorkeur te laten blijken. Bovendien ervaart 
hij dat eten een gezellig moment is.

Verzorgen

Wil ik dit wel, wil ik dit niet?
Na een maand of vier begint de overstap van fles-
voeding naar vaster eten. Voor uw baby is dit een 
rare gewaarwording. Wat voel ik nu in mijn mond? 
Automatisch duwt hij het eten met zijn tong naar 
buiten. Ditzelfde gebeurt keer op keer. Totdat uw 
kleintje gewend is aan de smaak en textuur. Vervol-

gens wordt dit proces herhaald bij het proeven van 
nieuwe smaakjes. Geef uw baby de tijd om te wen-
nen aan het eten. Doe voor hoe u zelf een hap neemt. 
Bied dan het eten aan uw baby aan.
Start dit ritueel met een korstje brood. Maak er een 
spelletje van. Benoem daarbij wat u ziet en voelt.  
Kijk eens, hier heb ik een stukje brood. Wat proef ik 
nu? Wil ik dit niet? Wil ik dit wel? Ja! Ik proef! Is het 
lekker? Herhaal dit spelletje eindeloos. Blijf enthou-
siast reageren bij pogingen die lukken. Ja, je proeft 
het! Mmm, lekker! Merk op dat het spel steeds snel-
ler zal gaan. 
Doe dit ook bij zachter voedsel. Geef uw kleintje een 
eigen lepel in zijn hand. Doop deze vooraf in zijn 
eten. Zo zit er een tipje van de smaak aan. Laat hem 
hiermee spelen. Begeleid ook nu het eten naar de 
mond en speel het spelletje ‘Wil ik dit wel? Wil ik dit 
niet?’ Beloon de keren dat de lepel in de mond komt. 
Wauw, het is je gelukt!

Tip: Baby’s leren vooral door te imiteren. Plaats 
daarom uw kind op ooghoogte tijdens de gezamen-
lijke eetmomenten. Ongemerkt maakt hij kennis 
met tafelmanieren en eetgewoonten. 

Zingen

Ik heb een lepel
Uw baby maakt in korte tijd kennis met veel ver-
schillende smaken en texturen. Dit roept spanning 
op. Wat krijg ik nu weer in mijn mond? Maak daarom 
het eetmoment tot een plezierige en ongedwongen 
bezigheid. Naast de noodzaak van eten is het vooral 
een moment om samen te babbelen. Liedjes bren-
gen de eerste interactie op gang. Ook dragen be-
weegliedjes bij aan voorspelbaarheid.
Het liedje ‘Ik heb een lepel’ (zie pagina 2) legt de 
nadruk op eetbewegingen. Zo wordt de aandacht 
van uw kind afgeleid van het proeven. Hierdoor is 
het makkelijker om nieuwe smaakjes aan te bieden. 
Beluister eventueel eerst de melodie op YouTube. 
Zing het liedje tijdens de eetmomenten. Maak bijbe-
horende bewegingen.
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Bewegen

Opscheppen
Voor ons lijkt het eten met een lepel zo eenvoudig, 
maar er komen heel wat vaardigheden bij kijken. 
Gerichte armbewegingen, grijpen met de hand, in-
schatten van het gewicht en durf om te experimen-
teren. Daarnaast leert uw kind bij het gebruiken van 
de lepel allerlei nieuwe woorden: ‘opscheppen’, 
‘moeilijk’, ‘glibberig’, ‘ruiken’, ‘proeven’, enzovoort. 
Geef uw baby de kans om zelf te ontdekken met een 
lepel. Maak een bak met jelly of gelatine. Zet uw 
baby in zijn eetstoel op een plek waar hij mag klie-
deren. Hierdoor zit hij stabiel in een beperkte be-
wegingsruimte. Plaats de bak op zijn tafeltje en leg 
er lepels in diverse maten bij. Stimuleer het ontdek-
ken door voor te doen hoe u uw vinger in de gelatine 
doet. Benoem de ervaring. Dat voelt gek! Wil jij het 
ook eens proberen? Begeleid eventueel de hand van 
uw baby richting de gelatine. Na deze kennismaking 
geeft u hem een lepel. Doe voor hoe u de gelatine 
opschept. Laat uw baby vervolgens ontdekken wat 
hij met de verschillende lepels en de gelatine kan 
doen.

Spelen

Uitdagende verpakkingen
Bewaar verpakkingen die geen verstikkingsgevaar 
opleveren. Bijvoorbeeld het blik van melkpoeder, 
de doos van crackers of het lege boterkuipje. Ge-
bruik bij voorkeur de verpakkingen waarmee uw 
baby dagelijks in aanraking komt. Deze herkent 
hij. Dit daagt uit tot zoeken naar de inhoud. Ver-
woord deze onderzoekende houding. Kijk, het dek-
sel is eraf. Zit er iets in? Waar is de melk? Nee, ik zie 
het niet! 
Bied de verpakkingen een voor een aan. Zo krijgt 
het kind de kans om de verpakking helemaal te on-
derzoeken. Door te sabbelen ervaart hij of iets glad 
of scherp is. Ook het gooien met de materialen is 
leerzaam. Geef ook woorden aan het spel. Zwaar, 
hè? Oei, dat is een stevige doos. 

Ontdekken

Spaghetti
Aan eten valt veel te ontdekken. Sommige etens-
waren zijn droog en vast (soepstengel en beschuit). 
Andere zijn glibberig en ondefinieerbaar van struc-
tuur (een hardgekookt ei). In de baby-ontdekfase 

Ik heb een lepel * Bewegingen

Ik heb een lepel in mijn hand -----------
Die gaat vliegen door het land. ---------
Vliegt hij hier? ----------------------------
Vliegt hij daar? ---------------------------
In je mond dan is hij klaar! --------------

Laat de lepel zien en vertel wat erop ligt.
Beweeg de lepel heen en weer.
Maak duidelijk onderscheid tussen hier
en daar.
Breng de lepel naar de mond.

* Op de melodie van het liedje ‘Ik heb een stuiver in mijn hand’
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stopt uw kind alles in zijn mond. Zo ontdekt hij hoe 
iets aanvoelt. Het grootste gedeelte van de dag zul-
len dit speelgoed of huishoudelijke materialen zijn. 
Bewaar ook eens een restje gekookte spaghetti om 
mee te spelen. Zet uw baby bijvoorbeeld in een  
grote teil of bak. Leg een aantal transparante bak-
jes binnen handbereik. Bied vervolgens een deel 
van de gekookte spaghetti aan. Doe voor hoe u een 
aantal sliertjes uit de kom haalt. Geef deze aan uw 
baby. Wacht zijn reactie af. Kijkt hij met grote ogen 
verwonderd naar zijn handen? Gaat hij zijn armen 
heen en weer zwiepen? Of is zijn reactie terug-
houdend? Verwoord deze reacties. Bouw het spel 
op zolang de reactie positief is. Geef telkens een 
andere hoeveelheid. Lukt het al om een sliertje te 
grijpen? Laat ook zien hoe u spaghetti van het ene 
bakje in het andere doet. Doe het deksel erop en 
schud. Geef het gesloten bakje aan uw baby. Lukt 
het hem om het bakje te openen? Wat gaat hij met 
de spaghetti doen? Uiteraard gaat de spaghetti als 
vanzelf gedeeltelijk in de mond. Wauw, het lukt je 
om zelf spaghetti te eten! Is het lekker?

Voorlezen 

Plezier met boeken
Maak uw baby vroeg bekend met boeken. Dit be-
vordert het plezier in lezen op latere leeftijd.  
Geschikte boekjes zijn: knisperboekjes, voelboek-
jes, blokboeken en plastic boeken. De stevigheid en 
(af)wasbaarheid maken ze geschikt voor de baby. 
Uw kind zal plezier beleven aan het omslaan van de 
bladzijde. Wat zie ik nu? Welk geluid hoor ik nu? Wat 
kan ik nu voelen? Boekjes die passen bij het thema 
‘Eet smakelijk’ zijn:


