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Wat heb jij aan vandaag? 
Leeftijd 1,5 - 2,5 jaar

In deze informatiebrief staan tips met activiteiten 

die u thuis kunt doen bij het thema ‘Wat heb jij aan 

vandaag?’. De tips sluiten nauw aan bij de activi-

teiten op het Kindcentrum. Uw kind zal deze spel-

letjes 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 spelletjes worden begrippen, bewe-

gingen en ontdekkingen op een plezierige manier 

herhaald. De meeste activiteiten vragen nauwe-

lijks voorbereiding. Het belangrijkste is dat u tel-

kens benoemt wat u doet en wat u ziet. Door de 

herhaling komt de taalontwikkeling op gang.

Wat leert uw kind? 
Alle activiteiten dragen bij aan zelfredzaamheid en 
woordenschatontwikkeling. Zo ontdekt uw dreumes 
welke stofjes fijn aanvoelen en welke niet. Hieraan 
kan hij uiting geven met woorden, zoals ‘hard’ en 
‘niet fijn’. Aankleedroutines bieden een veilig gevoel 
en het zelfvertrouwen groeit hierdoor. Ik weet wat er 
gaat komen, dus ik hoef niet te schrikken en ik werk 
mee. Het spelen met doekjes draagt bij aan het ont-
dekken van verschillen. Het kind ervaart zijn eigen 
voorkeuren. 

Verzorgen 

Slaapritueel
Zet het liedje ‘Pyjama aan’ op (YouTube ‘Pyjama aan 
en dan naar bed’) tijdens het aandoen van de pyjama. 
Leg de slaapkleren klaar. Dit kan een slaapzak, een 
rompertje of huispak zijn. Uw dreumes heeft daar 
een duidelijke voorkeur in. Het ene kind houdt van 
warmte. De ander van koelte. Voor de een is beweeg-
lijkheid onder dunne stof fijn. Voor de ander is dit de 
kalmte van een zware deken. Sluit aan bij deze voor-
keur en benoem deze. Nu mag je weer je zachte 
slaapzak aan. Die is lekker zwaar. Geef telkens een-
zelfde soort slaappak. Dit roept herkenning op. Uw 
dreumes kan zich zo voorbereiden op wat komen 
gaat. In mijn pyjama ben ik rustig en ga ik slapen. Dit 
zorgt voor ontspanning. 

Zingen 

Met mijn doekje kan ik zwaaien
Leg een aantal verschillende doekjes klaar. Zing het 
liedje en maak bijbehorende bewegingen. Bekijk de 
reactie van uw kind. Kijkt hij aandachtig? Gaat hij 
meedoen? Pak een doekje bij een puntje. Begeleid 
vervolgens de hand van uw dreumes naar een doek-
je. Dat is een moeilijk klusje. Daar kunnen we mee 
oefenen. Zing het liedje ‘Met mijn doekje zwaaien’ 
(op de melodie van ‘Ik heb een stuiver in mijn hand’) 
en maak bijbehorende bewegingen. Merk op dat 
zwaaien er telkens anders uitziet. Bij sommige doek-
jes lukt het zwaaien makkelijker. Herhaal het liedje 
keer op keer. 

Pyjama aan en dan naar bed
want ik ben zo moe.
Pyjama aan en dan naar bed
mijn oogjes vallen toe.

Liedje Bewegingen

Met mijn doekje kan ik zwaaien. --------
Kijk, ik draai hem op mijn rug. ----------
Is hij hier, is hij daar? --------------------
----------------------------------------------
Als je het weet, dan zeg je het maar. ---
Kijk, daar is hij weer! --------------------

Pak het doekje aan een punt en draai hem in het rond.
Verstop het doekje al draaiende op de rug.
Toon een lege hand, verwissel achter de rug en toon een andere 
lege hand.
Vraag ‘waar is hij nu?’
Draai het doekje weer tevoorschijn.
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Bewegen 

Stap, stap
Tijdens de dreumesperiode staat (leren) lopen cen-
traal. Uw dreumes krijgt dan voor het eerst schoe-
nen. Dit nieuwe gevoel aan zijn voeten trekt aan-
dacht. Zijn blik zal vanzelf richting zijn voeten gaan. 
Wat zie ik daar nu? Zitten die aan mij vast? Kan ik ze 
bewegen? Beleef samen plezier aan deze ontdek-
kingen. Zoek het liedje ‘Stap stap stap thema schoe-
nen’ op YouTube. Zing het liedje mee en maak bij-
passende bewegingen samen met uw kind. 
Op den duur doet hij zelfstandig mee. Breid het spel 
uit door twee verschillende schoenen aan te doen. 
Verwoord het verschil in klank en de uiterlijke ver-
schillen. Hoor, dit zijn mama’s rode hakken. En dit 
zijn mama’s sneakers. Dat is gek. Ik hoor de hakken 
niet. Jij?

Spelen 

Spelen met wasknijpers
Laat uw kind helpen bij het doen van de was. Zet een 
mandje met knijpers binnen zijn handbereik. Wat 
gaat uw kind ermee doen? Sluit hierop aan door dit-
zelfde na te doen. Vertel daarbij wat u doet. Jij pakt de 
knijper. Mama pakt hem ook. Ik knijp op het uiteinde. 
Het lijkt alsof hij zijn mond opendoet. Hap, hap! Breid 
het spel uit door iets anders met de knijper te doen. 
En nu knijp ik allemaal knijpers aan mijn ketting. Lukt 
jou dat ook? Nu mag jij weer iets bedenken. 

Dit spel draagt bij aan de fantasieontwikkeling: ‘Wat 
kun je allemaal met een knijper doen?’. Ook het op-
lossingsgerichte denken staat centraal: ‘Hoe krijg ik 
dat nu voor elkaar?’.

Ontdekken 

Spelen met doekjes
Doekjes zijn uitdagend materiaal. Uw kind kan hier-
mee volop associëren. Kijk, hij (het doekje) luistert 
naar mij. Hij doet precies wat ik wil. Hierdoor voelt 
het kind zich groot! Net als mama en papa, want die 
willen ook dat je luistert. 
Bied een variatie aan doekjes aan: zakdoek, pannen-
lap, zeem, vitrage of gehaakt kleedje. Stop de doek-
jes in een mandje. Geef het kind de ruimte om zelf op 
onderzoek uit te gaan. Dit doekje is roze! Voelt het 
zacht? Richt daarbij de aandacht op de verschillen 
tussen de doekjes. Zo kan het ene doekje verfrom-
meld worden en het andere niet. Hoe kan dat nu? Zul-
len we het nog eens proberen? Oef, dit doekje voelt 
zwaar aan! En kijk, hier kan ik jou door zien! En bij dit 
doekje? Kun je mij zien? 
Spelenderwijs ontdekt uw kind verschillen in materi-
aaleigenschappen. Dit is de eerste stap in het proces 
van ordenen en sorteren.

Liedje Bewegingen

Kleine schoenen stappe stap. -----------
Grote schoenen stap stap stap. ---------
Hoge hakken klak klak klak. ------------
Schoenen dicht knap knap knap. ------

Beweeg de voeten van uw kind
Beweeg uw eigen voeten en maak hoorbare stappen
Maak klakkende bewegingen met uw hakken op de grond
Maak het klittenband of ritsje van de schoen open en dicht!
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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.


