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Eet smakelijk - Tips voor thuis
Leeftijd 1,5 - 2,5 jaar

In deze informatiebrief staan tips met activiteiten 

die u thuis kunt doen bij het thema ‘Eet smakelijk’. 

De tips sluiten nauw aan bij de activiteiten op het 

Kindcentrum. Uw kind zal deze spelletjes zeker 

herkennen. 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? 
Deze activiteiten sluiten nauw aan bij de ontwikke-
lingsfase van uw dreumes. In deze fase wil het kind 
steeds meer zelf doen. In de activiteiten krijgt uw 
kind taakjes die hij zelf mag doen. Hiermee ontwik-
kelt hij zijn fijne motoriek. Hij breidt zijn beeld over 
eten hierdoor steeds verder uit.

Verzorgen 

Tandenpoetsen
De eerste tandjes zijn al doorgebroken. Nu wordt de 
verzorging ervan van belang. Laat uw kind meekijken 
als u zelf uw tanden poetst. Vertel dat de tanden sterk 
en gezond moeten zijn. Net als de handen en het ge-
zicht hebben ze ook een poetsbeurt nodig. Hierdoor 
zal hij het leuk vinden om mee te doen. Geef hem in 
eerste instantie alleen een tandenborstel. Wat gaat hij 
doen? Kauwen op de borstel? Heen en weer bewegen? 
Of van voor naar achter door de mond? Benoem deze 
bewegingen. Gebruik een handspiegel om de tanden 
van dichtbij te bekijken. Vergelijk het spiegelbeeld 
met de tanden in uw eigen mond. Hé, kijk, papa heeft 
veel meer tanden. Bouw deze activiteit uit tot een  
dagelijks ritueel. Neem twee vaste momenten waarop 
de tanden gepoetst worden. Begeleid het poetsen 
door een stuk zelf te doen. Geef daarna de borstel over 
en begeleid deze heen en weer. Maak dit tot een vro-
lijke bezigheid. Zing bijvoorbeeld: De tandenborstel 
gaat heen en weer, heen en weer. Breid de handeling 
uit door een klein tipje tandpasta op de borstel te 
doen. De smaak hiervan vraagt ook om gewenning.

Zingen 

Bakker, wat doe je vandaag?
Koken en bakken is interessant. Niet alleen omdat 
papa en mama dit doen. Ook omdat het er vaak zo 
mooi uitziet. Taartjes en koekjes worden graag na-
gemaakt. Geef uw kind verschillende materialen, zo-
als zand, klei, deeg, steentjes en/of kastanjes. Voeg 
cupcakevormpjes toe of leg lepels en gardes neer. 
Het gebruik van attributen en andere materialen  
levert steeds nieuwe spelimpulsen op. Begeleid het 
spel met het zingen van het liedje ‘Bakker, wat doe je 
vandaag?’. Beluister het liedje eventueel eerst op  
internet. Bekijk steeds het resultaat van het bakken. 
Fantaseer na het zingen samen over de smaak.

Bakker, bakker wat doe je vandaag?
Broodjes* bakken broodjes* bakken
Bakker, bakker wat doe je vandaag?
Broodjes* bakken; dat doe ik zo graag!

*Taartjes, cakejes, koekjes, oliebollen, bolletjes
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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 dreumes de kans om zelf te ontdekken met 
een lepel. Maak een bak met jelly of gelatine. Zet uw 
dreumes in zijn eetstoel op een plek waar hij mag 
kliederen. Hierdoor zit hij stabiel in een beperkte 
bewegingsruimte. Plaats de bak op zijn tafeltje en 
leg er lepels in diverse maten bij. Stimuleer het ont-
dekken 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 kind richting de gelatine. Na deze ken-
nismaking geeft u hem een aantal lepels. 

Wat gaat hij hiermee doen? Benoem de handelingen. 
Jij wilt de grote soeplepel gebruiken. Ik zie dat het 
zwaar is om hiermee te scheppen. Dit opschepspel 
bevat heel veel ontwikkelingskansen. Uw dreumes 
ervaart verschil in gewicht. Hierop moet hij zijn grip 
en het bewegen van de lepel aanpassen. Dit draagt 
bij aan de fijne motoriek en de oog-armcoördinatie.

Spelen 

Kleitaartjes
Leg de klei, cupcakevormpjes, uitsteekvormpjes en 
papieren, siliconen of aluminium bakvormen op tafel. 
Weet uw dreumes al wat het allemaal is? Benoem de 

verschillende attributen. Laat ook zien hoe ze ge-
bruikt kunnen worden. Pop is jarig. Wat zullen we 
gaan maken? Laat uw dreumes aan de slag gaan met 
het maken van taartjes en cakejes. Help hem met het 
rollen van klei tot een bal. Omklem hierbij de han-
den. Zo heeft hij het idee dat hij het zelf kan. Maak 
vervolgens rollende bewegingen. Verwoord het pro-
ces. Rollen, rollen heel goed rollen! En kijk, een 
mooie bal! Het daarna plat maken van de bal met 
een roller of de vuistjes geeft plezier. Het maakt ge-
luid en er is een zichtbare verandering. Dit geeft uw 
dreumes een machtig gevoel. De klei doet wat ik wil. 
Ondersteun ook het uitsteken van vormpjes. Rol sa-
men een bal uit tot een plak. Druk een vormpje uit 
en benoem het figuurtje. Bevorder het zelfstandig 
kleien door de klei zacht te maken. Leg de klei op de 
verwarming of doe de klei kort in de magnetron.

Ontdekken

Spaghetti
Aan spaghetti valt van alles te ontdekken. Eerst zijn 
het harde stokjes: geel of bruin. En als je ze niet voor-
zichtig pakt, breken ze in kleine stukjes. Zelfs als je 
schudt met het pak of de pot gaan de lange stokjes 
kapot. Na het koken verandert de kleur. En het opval-
lendste is de buigzaamheid van de sliertjes. Ze voe-
len glibberig en glad aan en als het lukt de sliertjes 
vast te grijpen, blijken ze ineens te plakken. Al deze 
eigenschappen zijn het ontdekken waard.
Neem uw dreumes mee op ontdekkingsreis tijdens 
de bereiding van dit eten. Laat de spaghetti zien en 
voelen in de verschillende fases. Kijk eens in de pot, 
allemaal bruine stokjes. Die zijn dun en lang. Kun jij 
er een paar voor mij pakken? Stimuleer het vrij expe-
rimenteren. Het maakt niet uit als de stokjes breken. 
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Stel vragen als: Kun je nog kleinere stukjes maken? 
Hierdoor ervaart uw dreumes het begrip delen. Doe 
uiteindelijk alles in de pan met wat water. Bekijk het 
geheel goed. Maak er eventueel een foto van. Vertel 
dat de spaghetti nu warm gemaakt wordt in water. 
Zet een kookwekker. Als de timer afloopt, komt het 
spannende moment. Laat nog even de foto zien: Weet 
je nog hoe het eruitzag? Haal het deksel van de pan. 
Tata! Wauw, de spaghetti is veranderd! Bekijk en voel 
de spaghetti als deze is afgekoeld. Benoem ook de 
ervaringen die vertellen hoe het voelt. Hé, kijk, het 
plakt! Nu glibbert het sliertje zo uit mijn handen.  
Vertel ook dat de spaghetti om te eten is. Dat voelt 
lekker zacht in de mond.

Voorlezen 

Plezier met boeken
Zorg dat er altijd boeken zijn, waarin uw kind zelf kan 
bladeren, kijken en voelen. Benoem datgene waar 
uw kind naar wijst. Uw kind geniet van de herhaling 
van dit aanwijsspel. Op den duur zult u zien dat uw 
kind zelf herkenbare klanken bij de plaatjes ver-
woordt. Neem dagelijks de tijd om samen met uw 
kind een boekje te lezen.


