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Wat heb jij aan vandaag?
Tips voor thuis
Leeftijd 0 - 1,5 jaar

In deze informatiebrief staan speel- en doetips 

voor thuis bij het thema ‘Wat heb jij aan vandaag?’. 

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? 
Op een speelse manier ervaart uw baby dat verzor-
gingsmomenten fijn zijn. Bovendien ontdekt hij dat 
hij grip heeft op wat er gebeurt. Dit lukt doordat hij 
kan voorspellen wat er komen gaat. Hierdoor ont-
staat vertrouwen. Niet alleen in mama en papa maar 
ook in zichzelf. Ik hoef niet bang te zijn. Ik weet wat er 
gaat gebeuren. Ook het zangspelletje draagt hieraan 
bij. Het spelen met doekjes biedt veel leermomen-
ten. Sommige zijn zwaar, andere licht. Het ene doek-
je voelt zacht aan en het andere kriebelig. Het groot-
ste speelplezier zit in de vervormbaarheid van stof. 
Zo is het een prop en dan een kleedje. Je kunt ermee 
gooien, maar ook zwieren. Hoe vaak je er ook mee 
speelt, het spel is altijd weer anders. Door een divers 
aanbod ontdekt uw baby zijn eigen voorkeur.

Verzorgen

Over het hoofd en schone billen
Maak het verschonen tot een gezellig activiteit. 
Neem rustig de tijd en benoem wat u doet. Benoem 
ook de verschillende kleren en lichaamsdelen. Be-
steed aandacht aan het aandoen van kledingstukken 
over het hoofd. Kijk, nu doen we jouw romper aan! 
Eerst over je hoofd. En, koekoek, kijk, daar ben je 
weer. Benoem ook wat u doet bij het verschonen. Uw 
baby kan zijn billen nog niet zien. Vertel dat hij een 
schone luier krijgt. Neem rustig de tijd om de benen 
omhoog te begeleiden. Hierdoor kan uw baby zich 
ontspannen. Doe de luier uit en vertel wat u ziet. 
Een plasje, deze natte luier doen we weg. Nu maak ik 
je billen schoon. Dat voelt fris! Dan nog een schone 
luier aan. Dat voelt weer fijn.

Zingen

Doekje op mijn hoofd
Zoek een aantal transparante doekjes in verschillen-
de kleuren. Ook vitragestoffen zijn geschikt. Zing het 
liedje ‘Doekje op mijn hoofd’ en leg een doekje over 
uw eigen hoofd. Geef uw baby de kans om dit rustig 
te bekijken. Haal dan het doekje van uw hoofd. Hier 
ben ik weer. Herhaal het spelletje met een ander 
doekje. Kijk, nu pak ik een rood doekje. Denk je dat je 
mij nog kunt zien? Wat is de reactie van uw kleintje? 
Houd het doekje voor uw hoofd, als hij zich gespan-
nen voelt. Dan kan hij langs het doekje kijken. 
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Stop ermee wanneer het geen lach of verwondering 
oplevert. Vindt uw kleintje het wel leuk, leg dan het 
doekje over zijn hoofd. Hoe reageert hij nu? Trekt hij 
het weg? Kijk, je bent er weer.

Bewegen

Sokken aan, sokken uit
Naarmate uw baby ouder wordt, gaat hij steeds meer 
zien. Zijn belevingswereld wordt letterlijk groter. Na 
een paar weken ziet hij ineens iets bewegen onder 
zijn babygym. Dat dit zijn eigen voeten zijn, ontdekt 
hij doordat hij per ongeluk tegen een speeltje trap-
pelt. Verwondert kijkt hij naar het beweegspel. Dit is 
de eerste aanzet om de coördinatie van bewegingen 
op gang te brengen. Het rammelende of rinkelende 
effect van het speeltje werkt namelijk als een be-
loning. Hij zal net zolang zijn benen bewegen totdat 
dit nog eens lukt. Maak ook het uittrekken van sok-
ken tot een waardevolle activiteit. Beleef samen ple-
zier aan het uittrekken en weer aandoen van sokken. 
Benoem: sokken aan, sokken uit. Breid het spel uit 
door de aandacht te richten op de kleur van de sok-
ken. Rood. Jouw sok is rood. Nu krijg je een blauwe 
sok. Kijk een rode en een blauwe sok. Welke trek je 
uit? Zo wordt niet alleen de motoriek ontwikkeld 
maar ook zijn woordenschat. 

Spelen

Allemaal doekjes
Babyspel is vooral gericht op ontdekken. Hoe zwaar 
voelt het? Is het zacht? Is het ruw? Wat kan ik ermee 
doen? Doekjes bieden veel speelplezier. Zet uw baby 
in zijn eetstoel en leg een aantal verschillende doek-
jes voor hem neer. Kijk wat hij ermee gaat doen en 
vertel wat u ziet. Dit doekje is blauw. Voelt het fijn? O, 
je gooit het van tafel. Plof! Daar ligt het op de grond. 
Het ene doekje is zwaar, het andere licht. Dit ontdekt 
hij door de doekjes vast te houden en los te laten. Dit 
gooispel blijft net zolang duren, totdat u stopt met 
oprapen. Hoe groter het effect van het vallende doek-
je, hoe leuker het is. Benadruk deze verschillen door 
ze te benoemen. Het ene doekje is licht en zwiert 
door de lucht, terwijl het ander doekje met een plofje 
op de grond komt. Geef ter afwisseling ook papieren 
doekjes. Laat zien dat je hiervan een prop kunt ma-
ken. Kijk, het papieren doekje zit in elkaar! Maar bij 
het stoffen doekje lukt dat niet. Kijk maar.

Ontdekken 

Sokken toveren
Bewaar een leeg wc-rolletje. Stop hierin een of meer 
sokken. Zet uw baby in zijn wipstoeltje of leg hem in 
de box. Geef eerst een rolletje zonder sokken. Dit 
zorgt al voor volop ontdekkingen: samenknijpen, er-
doorheen kijken, sabbelen op het papier of weggooi-
en. Bied de keer erop het rolletje met de verstopte 
sok aan. Kijk wat uw kleintje ermee doet. Gaat hij 
erop sabbelen? Bekijkt hij het en gooit het weg? Of 
merkt hij dat er iets in zit? 
Doe ook dingen voor. Hé, wat zie ik daar? Kijk nieuws-
gierig in het rolletje. Haal dan heel langzaam de sok 

Een doekje, een doekje,
een doek over mijn gezicht.
Kijk nog maar een keer,
hier ben ik weer!

Op de melodie van ‘Het regent, het regent’.
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uit het rolletje. Kijk, een sok! Laat enthousiast de sok 
zien. Stop de sok weer in het rolletje en herhaal het 
spel. Geeft vervolgens het gevulde rolletje aan uw 
kleintje. Lukt het hem om de sok eruit te halen? Geef 
een applausje als het lukt. Dit draagt bij aan het ver-
der ontdekken. Stop op den duur eens twee sokken 
in het rolletje. Hoe reageert uw baby nu? Al deze on-
voorspelbare verrassingen houden het spel op gang.

Voorlezen 

Plezier met boeken
Maak uw baby vroeg bekend met boeken. Dit bevor-
dert het plezier in lezen op latere leeftijd. Geschikte 
boekjes zijn: knisperboekjes, voelboekjes, blokboe-
ken en plastic boeken. De stevigheid en (af)wasbaar-
heid 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 ‘Wat heb ik 
aan vandaag’ zijn:


