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Hatsjoe - Tips voor thuis
Leeftijd 1,5 - 2,5 jaar

In deze informatiebrief staan speel- en doetips 

voor thuis bij het thema ‘Hatsjoe’. 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 eenvoudig uit te 

voeren. Het uitgangspunt is samen met uw kind 

leuke dingen doen. Door het spelen van de spelle-

tjes worden begrippen, bewegingen en ontdek-

kingen op een plezierige manier herhaald. De 

meeste activiteiten vragen nauwelijks voorberei-

ding. Het belangrijkste is dat u telkens benoemt 

wat u doet en wat u ziet. Door de herhaling komt 

de taalontwikkeling op gang.

Wat leert uw kind?
In dit thema raakt uw kind bekend met het ‘neus-
snuit-ritueel’. Hierbij ervaart hij het schoonpoetsen 
als een leuk spel. Daarnaast leert hij ook alledaagse 
geuren te herkennen. De eerste bewustwording van 
verkoudheid en ‘je ziek voelen’ start ook in deze 
fase. De boekjes en activiteiten dragen bij aan het 
ontdekken van vele manieren van ziek zijn. Ik voel me 
niet fijn. Mama kijkt of ik koorts heb. Ik heb pijn. 
Daarnaast ervaart hij dat er verschillende oplossin-
gen zijn. Een knuffel, een pilletje, een pleister, onder 
de dekens of naar de dokter. Hij ontdekt dat een  
 
 

 
 
 
pleister wonderen verricht. Bezoekjes aan het con-
sultatiebureau en de huisarts zijn indrukwekkend. 
Een onbekend iemand wil je van dichtbij bekijken! 
Door fantasiespel, liedjes en ontdekactiviteiten 
krijgt de spanning een plek.

Verzorgen

Neus snuiten
Maak het neussnuiten tot een uitdagende activiteit. 
Dit draagt bij aan de zelfredzaamheid. Grijp een nies-
moment aan om het neuspoetsen te introduceren. 
Zeg het versje op en doe samen de bewegingen.  
Gebruik hierbij eventueel een spiegel. Hierdoor ziet 
uw kind hoe het doekje de snottebellen wegpoetst.

Hatsjie, hatsjie, ik nies Bewegingen

Nu is mijn neus vies. ---------------------
Zakdoek pakken. -------------------------
Heel goed snuiten. -----------------------
Alle snottebellen naar buiten! ----------

Laat zien dat er snot uit de neus komt.
Zet de zakdoeken op een vaste plaats.
Doe voor hoe u door uw neus blaast.
Reageer opgelucht: dat is fijn! je neus is schoon!
Laat tot slot zien waar u het doekje weggooit.
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Zingen

Dokter, wat doe je vandaag?
Een klein wondje kan al voor veel schrik zorgen bij uw 
kind. Hij associeert het hebben van een wond met 
kapot. Bloed stroomt weg. In zijn magische wereld 
heeft uw kindje nu geen controle meer. Dit is het  
moment om een magische oplossing te bieden: een 
kusje erop, een toverzalfje of een pleister. Stel uw 
kind gerust door te vertellen dat u het wondje gaat 
repareren. Kijk eens, ik heb een grote dokterskoffer! 
Hierin liggen allemaal spulletjes om wondjes te ma-
ken. Laat de pleisters zien en zing het liedje ‘Dokter, 
dokter wat doe je vandaag?’ (Op de melodie van 
‘Schaapje, schaapje, heb je witte wol’). Plak de pleis-
ter en stel uw dreumes gerust. Zo, gemaakt! Nu wordt 
het plekje weer beter. Voelt het weer goed? Sluit het 
troosten en wond verzorgen af met een dikke kus op 
de pleister.

Bewegen

Kriebelspelletje
Het spelen van kriebelspelletjes draagt bij aan een 
beter lichaamsbesef. Ook ontdekt uw kind hierdoor 
het verschil tussen zijn eigen lichaam en dat van een 
ander. Je kunt jezelf kriebelen, maar ook een ander. 
Zo ontdekt hij ook dat iedereen iets anders fijn vindt. 
Ook de reactie op ‘niet fijn’ is voor iedereen anders. 

Door deze reactie leert uw kind zijn bewegingen aan 
te passen. Dit is de basis voor de sociale ontwikke-
ling: rekening houden met jezelf en de ander. Ik wil 
jou kriebelen: ik moet zachtjes met mijn vingers tip-
pelen. Zeg samen onderstaand versje op en voer de 
bewegingen uit.

Spelen

Geurverstoppertje
Dit eenvoudige spelletje vraagt om weinig voorberei-
ding. De geurbewustwording draagt bij aan smaak-
ontwikkeling. Ook ontdekt uw dreumes zijn eigen 
voorkeuren. Zorg voor zes potjes. Zoek drie verschil-
lende sterk geurende producten. Neem bijvoorbeeld 
pepermunt, koffie en speculaas. Bereid het spel sa-
men met uw kind voor. Verdeel elke geur over twee 
potjes. Laat elke geur ruiken. Kan uw kind al vertel-
len wat het is? Benoem de geuren. Hoe ruikt het?  
Vind je het lekker ruiken? Ja, dat is koffie! Leg dan uit 
hoe het spelletje gaat. Houd het spelletje eerst klein. 
Zet drie geurpotjes op tafel. Houd de andere drie  

Dokter, dokter, wat doe je vandaag?
Pleisters plakken,
Pleisters plakken.
Dokter, dokter, wat doe je vandaag?
Pleisters plakken
dat doe ik zo graag!

Versje Bewegingen

Met je handen kun je klappen. ----------
----------------------------------------------
Met je voeten kun je stappen. -----------
----------------------------------------------
De tenen kunnen wiebelen. -------------
----------------------------------------------
En met je vingers mag je kriebelen! ----

Wissel hard klappen af met wat zachter en benoem het gevoel. 
Ik heb zo hard geklapt, mijn handen jeuken en kijk, ze worden rood!
Maak ook hierin het verschil door het de ene keer hard en dan weer 
zacht te doen. Wat voel je?
Bekijk de tenen. Kunnen ze allemaal wiebelen?
Benoem de plek waarop gekriebeld mag worden. In je nek, op je arm, 
op je buik? Benoem ook het effect: was het fijn of niet?
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potjes bij u. Laat uw kind aan een potje ruiken. Wat 
ruik je? Help hem te verwoorden welk product het is. 
Ja, goed zo! Het zijn de speculaasjes uit de pot. Pak 
dan de andere drie potjes. Waar ruik je de speculaas? 
Is deze het? Of deze? Bekijk ter controle of de potjes 
dezelfde inhoud hebben.

Ontdekken

Handen wassen
Gedurende de dag gaat er van alles door de dreumes-
handen. Zo komen ongemerkt allerlei bacteriën op 
zijn handen. Maak het handen wassen tot een leuke 
en uitdagende activiteit. Spreek vaste momenten af 
waarop jullie handen wassen. Bijvoorbeeld: voor het 
eten, na het buitenspelen, na wc-bezoek. Zorg voor 
zeep in een aantrekkelijk uitziend pompje. Leng de 
zeep eventueel aan met water. Hierdoor ontstaat 
schuim. Het pompen van dit schuim is op zich al een 
uitdaging. Zeg telkens het handen-was versje op.

Handen wassen Bewegingen

Mouwen omhoog. ------------------------
Kijk, zo blijven ze droog! ----------------
Nu zeep op een hand----------------------
en wrijven over iedere kant. -------------
Kraan aan, spetter spat. -----------------
Kijk, mijn handen zijn schoon en nat! --
En maak beide handen droog. ----------

Doe de mouwen omhoog.

Doe zeep op een hand.
Wrijf de handen goed; onder- en bovenkant.
Zet de kraan open en spoel de handen af.
Doe de kraan weer dicht.
Bied tot slot een handdoek aan.
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Dikkie Dik dierendokter
Jet Boeke 
Gottmer 
978 90 257 6765 5

Saar bij de dokter
Pauline Oud 
Uitgeverij Clavis B.V.B.A.
978 90 448 1839 0

De dokter
Liesbet Slegers 
Uitgeverij Clavis B.V.B.A. 
978 90 448 3085 9

Anna is ziek
Kathleen Amant 
Uitgeverij Clavis B.V.B.A.
978 90 448 2751 4

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 verwoordt. Neem dagelijks de 
tijd om samen met uw kind een boekje te lezen.


