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Reuzen en kabouters  Tips voor 
thuis
Leeftijd: 1,5 - 2,5 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 vooral in het 
teken van het verschil tussen groot en klein. Uw kind 
leert wat een kabouter is en dat een kabouter klein 
is. Naarmate het thema vordert, ontdekt uw kind 
steeds meer mogelijke variaties van groot en klein. 
In bewegingen, hoogte, grootte, enzovoort. Hij er-
vaart bijvoorbeeld verschil tussen grote stappen en 
kleine stapjes maken. Ook tovert hij een kabouter 
van zijn eigen vinger. 

Verzorgen

Wachtspelletje
Gedurende de dag zijn er regelmatig momenten 
waarop uw kind moet wachten. Bijvoorbeeld bij het 
pakken van de slab of het schoonmaken van het aan-
kleedkussen. Dit wachten en kijken gaat snel verve-
len. Gebruik wachtspelletjes om samen en toch op 
afstand plezier te beleven. Teken op uw wijsvinger 
een gezichtje en zeg het onderstaande versje op. 
Maak hierbij de bewegingen. Stimuleer uw kind om 
mee te doen. Wil jij ook een kaboutervinger? Teken 
het gezichtje op de vinger van uw kind en wacht zijn 
reactie af. Laat de eerste keren meteen zien dat het 
kaboutertje er afgepoetst kan worden. Zeg het versje 
daarna nogmaals op en wissel het voordoen af met 
het begeleiden van de vingers van uw kind. Breid het 
spel daarna uit door het versje op te zeggen terwijl u 
bezig bent met een karweitje. Door oogcontact met 
uw kind te blijven houden, ervaart hij het toch als 
een gezamenlijk spel.

Zingen en bewegen

Woutertje
Maak van het liedje ‘Woutertje, wiebel kaboutertje’ 
een knuffeldans. Ga op een afstandje van uw kind zit-
ten. Zing het liedje en maak heen en weer schomme-
lende bewegingen. Sluit het beweegspel af door met 
opengespreide armen te zeggen: Kom maar in mijn 
huisje. Geef uw kind een applausje als hij naar u toe 
komt. Sluit het spel af met een dikke knuffel en een 
kus. Neem weer afstand. Laat uw kind op een stoeltje 
of krukje zitten, zodat hij makkelijk kan opstaan. 
Zing het liedje en sluit het af met opengespreide ar-
men. Breid het spel uit door het heen en weer bewe-

Kabouter vingerling Bewegingen

Dit is kabouter vingerling -----------------------------------
Die alleen uit wandelen ging -------------------------------
Over het randje van de tafel ---------------------------------
Over mijn been en mijn knie ---------------------------------
Trip, trap, trapje ------------------------------------------------
Een, twee, drie --------------------------------------------------
Daar is ie weer: zie! --------------------------------------------

Laat de wijsvinger met het gezichtje zien.
Loop met de vinger over de tafel.
Buig het kaboutergezicht over de rand van de tafel.
Tippel over het been en kijk over de knie.
Beweeg de vinger omhoog.
Tel drie vingers af.
Laat trots de kaboutervinger zien.
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gen te variëren. Snel, langzaam, breeduit heen en 
weer of juist kort en snel wiebelen. Stem het tempo 
van zingen af op de manier van bewegen. Zullen we 
het nu heel langzaam doen? Of snel, zoals een heel 
klein kaboutertje? Hierdoor blijft het telkens weer 
een uitdagend spel.

Beweegversje Stampen
Voor uw dreumes is het niet vanzelfsprekend om 
vloeiend te bewegen. Ook kan hij nog niet springen 
en loskomen van de vloer. Help hem met deze erva-
ring door samen te lopen. Ga op een stoel zitten. Laat 
hem met zijn voeten op uw voeten staan. Houd hem 
stevig vast onder zijn oksels. Zeg het versje ‘Stam-
pen, stampen’ op en maak de bewegingen. Maak 
grote stampbewegingen voor de reus en trippelstap-
jes voor de kabouter. Gebruik uw stemvolume om de 
bewegingen kracht bij te zetten. Op een speelse ma-
nier leert uw kind het verschil tussen een reus en een 
kabouter. Bovendien doet hij ervaring op in het onaf-
hankelijk bewegen van zijn benen. Dit draagt bij aan 
zijn loopontwikkeling.

Spelen

Een reuzentoren
Gebruik voor deze activiteit materialen die stapel-
baar zijn. Neem bijvoorbeeld plastic of papieren be-
kers of kartonnen dozen. Zoek een vrije ruimte zon-
der spullen die kapot kunnen gaan. Vertel dat jullie 
een reuzehoge toren gaan bouwen. Zeg of lees het 
versje ‘Toren bouwen’ voor. Hoe zou de reus lopen? 
Maak samen grote, stampende passen. Stapel dan 
de dozen op elkaar. Hoe hoog gaan we hem bouwen? 
Herhaal ondertussen het versje een aantal keren. Jij 
bent de reus … maar pas op dat de toren niet omvalt! 
Vol plezier zal uw dreumes per ongeluk/expres de toren 
omstappen.

Woutertje, wiebel kaboutertje

Woutertje, Woutertje
Wiebel wiebel, wiebel whoehoep
Woutertje, Woutertje, komt als ik roep.
Woutertje, Woutertje, piepklein kaboutertje,
Wiebel wiebel whoehoep, komt als ik roep!

Stampen, stampen

Stampen, stampen,
stamp maar mee!
Reuzenvoeten alle twee.
Stop! Wacht!
Nu als een kabouter,
Heel erg zacht.

Toren bouwen

Wij gaan een toren bouwen.
Eerst heel veel blokken sjouwen.
Een, twee op elkaar.
Kijk, nu is de toren klaar.
Daar komt een grote reus aangestapt.
Die heeft de toren om gestapt.
We bouwen de toren snel weer op.
En zetten een vlag op de top.
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Ontdekken

Allemaal sporen
Op het kindcentrum staan de activiteiten in het teken 
van groot en klein. Grote stappen en kleine stapjes. 
Sluit hierop aan door ontdekkingen te doen met spo-
ren. Hierdoor wordt het verschil tussen groot en klein 
niet alleen voelbaar maar ook zichtbaar. Leg een 
strook behangpapier neer of gebruik een oude, effen 
handdoek. Ga allebei met laarzen aan in een plas met 
water staan en loop samen over de strook of hand-
doek heen. Bekijk samen de afdrukken. Hé, kijk nou, 
voetstappen. Groot en klein! Van wie zouden ze zijn? 
Vraag om de laars op de goede afdruk te zetten. Kijk! 
Het past! Ze zijn even groot: Deze is van jou en die is 
van mij! 

Breid het ontdekken van sporen uit met klei. Zet een 
ruime hoeveelheid klei neer en twee rollers. Geef uw 
kind de opdracht om twee auto’s te zoeken: een grote 
en een kleine. Vraag ook poppetjes, dieren, blokken 
en ander speelgoed in deze maten te zoeken. Zet de 
spulletjes samen op tafel neer. Zorg dat de kleine va-
riant steeds naast een grote staat. Kneed dan de klei 
en rol hem uit tot een dikke lap. Help uw kind om dit 
ook te doen. Warm de klei eventueel op in de magne-
tron of op de verwarming. Druk vervolgens een van 
de materialen in de klei en benoem wat er gebeurt. 
Kijk, kleine voetjes, grote voetjes. Geef nu de beurt 
aan uw kind. Maak het ontdekken moeilijker door er 
een sporen-memoryspel van te maken. Druk over-
zichtelijk een aantal sporen van verschillend speel-
goed in de klei. Nu mag uw kind raden welke sporen 
van welk speelgoed zijn. Is het goed, dan mag het op 
de klei gezet worden. Als alle afdrukken zijn gera-
den, worden de rollen omgedraaid.
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Mijn papa is een reus
Carl Norac & Ingrid Godon
Leopold
ISBN 978 90 258 4331 1 

Dikkie Dik Herfstpret
Jet Boeke
Gottmer
ISBN 978 90 257 5927 8 

Dit is groot en dat is klein
Frow Steeman 
Lannoo 
ISBN 978 90 209 8190 2

Saar in de herfst
Pauline Oud 
Clavis
ISBN 978 90 448 2819 1

De vier kaboutertjes in de herfst
Marianne Busser & Ron 
Schröder
Hanneke de Jager (illustraties)
Moon
ISBN 978 90 488 2575 2 

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

Voorlezen

Plezier in boeken
Zorg dat er altijd boeken zijn, waarin uw kind zelf kan bladeren, kijken en voelen. Benoem datgene waarnaar uw 
kind wijst. Hij geniet van de herhaling van dit aanwijsspel. Op den duur zal uw kind zelf herkenbare klanken bij de 
plaatjes verwoorden. Neem dagelijks de tijd om samen met uw kind een boekje te lezen. Boekjes die aansluiten 
bij het thema ‘Reuzen en kabouters’ zijn:




