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Reuzen en kabouters  Tips voor 
thuis
Leeftijd 0 - 1,5 jaar

In deze informatiebrief staan speel en doetips 

voor thuis bij het thema ‘Reuzen en kabouters’. 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 herha

ling komt de taalontwikkeling op gang.

Wat leert uw kind?
Het thema ‘Reuzen en kabouters’ staat in het teken 
van tegenstellingen en contrasten. Uw baby maakt 
kennis met het verschil tussen groot en klein en ont-
dekt de tegenstelling hoog-laag. Daarnaast doet de 
baby ervaring op in het onderscheiden van kleuren. 
Eerst in grote contrasten als zwart-wit en donker-
licht. Vervolgens de kleur rood en andere herfstkleu-
ren. Door de herhaling van de activiteiten ontstaat 
herkenning. De baby raakt steeds bekender met 
woorden, handelingen en gevoelens die centraal 
staan bij dit thema.

Verzorgen

Kriebel kabouter
Maak van het omkleedmoment een speelse activi-
teit. Vertel dat jullie een spelletje gaan doen. Doe dit 
spelletje bij voorkeur als slot van het aankleedritu-
eel. Dan heeft uw baby zijn kleren aan en voelen de 
kriebelende aanrakingen minder intens. Zullen we 
het kriebelspelletje doen? Zeg het versje langzaam 
en maak de bijbehorende bewegingen. Varieer na 
een paar keer rustig kriebelen het spel. Wissel met 
de intensiteit van de aanraking. Stop het spel als uw 
baby in een schaterlach uitbarst. De grens tussen 
overmatig lachen en huilen is heel erg klein en de 
spanning van het kriebelen is erg vermoeiend. Doe 
het spelletje daarom telkens maar een aantal keren.

Zingen

Toren bouwen
Ga samen met uw baby op een mat op de grond zitten. 
Leg hem, wanneer hij nog niet kan zitten, op zijn buik. 
Zorg voor een aantal makkelijk hanteerbare blokken, 
bijvoorbeeld kartonnen blokken die gemakkelijk zijn 
om op te tillen. Bouw van de blokken een toren en zing 
hierbij het liedje ‘Toren bouwen’. Stapel eerst twee 
blokken op elkaar en duw bij ‘Boem’ de toren om. Her-
haal dit een aantal keren en vraag uw baby mee te 
doen. Toe maar! Pak het blok maar! Laat het maar los 
en zet het neer. En nu? Komt er nog een blok bovenop? 
Geef een applausje wanneer het stapelen gelukt is. 
Kijk wat de baby nu doet. Gooit hij de toren om of pro-
beert hij nog een blok te stapelen? Forceer het omgooi-
en van de toren niet. Dit kan spannend zijn. Bovendien 
is de toren met zorg gemaakt. Zodra het kunstje van 
het stapelen eenvoudiger wordt, is het omduwen de 
nieuwe uitdaging! Wissel het zingen af met het benoe-
men van wat u ziet. Jouw toren is hoog! 1, 2, 3 blokken 
hoog! Boem, daar valt hij om! Weg is de toren!

Kriebel kabouter Bewegingen

Kriebeltje, kriebeltje
Kabouter klein. In je nek, Heel erg fijn. ------------------
Kriebel de kriebel
Zo doet de reus. ------------------------------------------------
Dan nog een kusje op je neus. ------------------------------

Loop met uw vingers met kleine, tippelende bewegin-
gen over de arm en kriebel in de nek.
Maak met uw vingers stevig tikkende bewegingen 
over de arm tot de nek.
Geef tot slot nog een kus op de neus.
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Spelen

Hoog en laag vliegen
Uw baby ziet de wereld vooral vanuit zijn veilige plek 
dicht bij de grond. Hij bekijkt alles van onderaf. Hier-
door kan hij de ruimte moeilijk overzien. Door het 
hoog-laag-vliegspel krijgt de baby de kans om zijn 
veilige omgeving eens van de andere kant te bekij-
ken. Dit spel kan spannend zijn. Let daarom goed op 
de signalen die hij afgeeft. Stop wanneer uw baby er 
geen plezier aan beleeft. Houd uw baby veilig vast 
door hem met zijn buik over uw onderarm te leggen. 
Gebruik uw ene hand als steun onder zijn borst. Uw 
andere hand kan als extra zekerheid op zijn rug ge-
legd worden. Breng vervolgens uw arm langzaam 
omhoog en loop door de ruimte. Benoem de reactie 
die u bij uw baby ziet. Oei, dat is spannend, hè. Ik zie 
een lach, dat is leuk! Breid het spelletje uit door het 
vliegen langer te laten duren. Breng vervolgens af-
wisseling aan in de vlieghoogte. Omhoog, omlaag; 
voel je kriebels in je buik? Dit spelletje kost veel ener-
gie. Laat uw baby daarom korte momenten ‘vliegen’ 
en bouw het spel rustig op. Wissel de spanning af 
met een rustig knuffelmoment.

Ontdekken

Spelen met gekleurde doekjes
Verzamel een aantal wasbollen/maatdoppen van 
vloeibaar wasmiddel. Zorg voor doekjes in contraste-
rende (herfst)kleuren. Stop in iedere bol een doekje. 
Ga samen met uw baby op de grond zitten. Vertel dat 
u een toverbol hebt en tover een doekje uit een bol. 
Nu heb ik een rode bol. En zo heb ik een rood doekje 
en een bol. Rol de andere doekjesbollen een stuk van 
u af. Wauw, kijk eens! Nu mag jij toveren. Welke bol 
pak jij? Geef uw baby de kans om op zijn gemak te 
peuteren. Net zolang totdat het doekje eruit is. Geef 
een compliment voor zijn doorzettingsvermogen. Het 
is je gelukt! Benoem trots de kleur van het doekje. 
Wauw, het doekje is …. blauw! Breid het spelletje uit 
door meerdere doekjes in een bol te stoppen of de 
bollen verder weg te rollen. Zo blijft er een verras-
singseffect.

Toren bouwen

Toren bouwen
Handen uit de mouwen
Toren recht, toren krom
Hoor! Nu valt hij om
BOEM!

Toren bouwen
Handen uit de mouwen
Toren recht, toren krom
Hoor! Nu valt hij om
BOEM!

Bron: http://www.kinderliedjes.info/blokken-bouwen/

Kartonnen blokken (Dushi)
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Eerste kijkboek mijn wereld 
(+ 6 maanden)
Anne Mussenbrock  
Ballon Media  
ISBN 978 90 374 8918 7 

Treetop Friends
Activiteitenboek
Skip-Hop

Wat is het mooi donker
Emiri Hayashi
Clavis
ISBN 978 90 448 1786 7 

Baby ziet ...
Kijkboek met spiegeltje  
(0-6 maanden)
Diverse auteurs
WPG Uitgevers Be - Strips & Kids 
ISBN 978 90 022 5059 0 

Van rood naar geel
Kleuren
Xavier Deneux 
Clavis
ISBN 978 90 448 1941 0 

Voorlezen

Plezier in boeken
Maak uw baby vroeg bekend met boeken. Dit bevordert het plezier in lezen op latere leeftijd. Geschikte boekjes 
zijn: knisperboekjes, voelboekjes, blokboeken en plastic boeken. De stevigheid en (af)wasbaarheid maken ze 
geschikt voor de baby. Hij zal plezier beleven aan het omslaan van de bladzijde. Wat zie ik nu? Welk geluid hoor ik 
nu? Wat kan ik nu voelen?
De begrippen ‘reuzen’ en ‘kabouters’ hebben nog weinig betekenis voor uw kind. Zijn hele wereld bestaat immers 
uit reuzegrote mensen en dingen. Naarmate hij zelf groeit, ontstaat de fascinatie voor tegenstellingen als groot 
en klein: Kan ik het vastgrijpen of niet? En licht en donker. Boekjes die hierbij passen zijn: 




