
Activiteiten  

voor thuis 
0 tot 4 jaar 



 

 

 

 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Het is een bijzondere tijd voor ons allemaal. De dagen zien er 

waarschijnlijk anders uit dan een maand geleden.  

De oudere kinderen krijgen vanuit school thuiswerk, waar zij mee 

aan de slag kunnen. Voor de kinderen van 0 tot 4 jaar hebben wij 

daarom voor hen en u als ouders/verzorgers een boekje gemaakt 

met leuke activiteiten.  

Dit is een kleine greep aan activiteiten die onze medewerkers da-

gelijks door middel van verschillende thema’s aanbieden aan de 

kinderen. Door de activiteiten krijgt u een kijkje in het leven van 

uw kind(eren) op het kinderdagverblijf/peuterspeelzaal en daar-

naast beleeft u natuurlijk heerlijke momenten met uw kind(eren) 

samen. 

 

 

Namens De Hoeksche School Kinderopvang veel plezier met deze 

activiteiten en wij hopen uw kind(eren) weer snel te zien!   

  

 



Spelen: 
 
• Baby’s vinden het leuk om te spelen met spulletjes die ze goed kennen. Geef uw baby            

bijvoorbeeld een flesje, een spuugdoekje, een luier en een speeltje in een doos of bakje. Laat 
uw baby met de spullen spelen. Veel baby’s vinden het leuk om spulletjes in en uit een bakje te 
doen. 

 
• Geef uw baby een groot voertuig op de grond om mee te spelen. Laat bijv. de auto door de   

kamer rijden. Ziet uw baby waar de auto heen rijdt? Stimuleer uw baby de auto te zoeken en 
hem zelf te pakken. Al spelend ontstaat ruimtelijk begrip. Uw baby ontdekt bijvoorbeeld dat de 
auto wel onder de bank past, maar hijzelf niet. 

 
• Bij veel kinderliedjes horen ook spelletjes waarbij kinderen heen en weer of op en neer         

bewegen. Denk aan ‘Hop paardje, hop’ of ‘Schuitje varen, theetje drinken’. Hierdoor wordt het 
evenwichtsgevoel van uw baby geoefend. Pas uw tempo altijd aan, aan het tempo van uw    
baby. Het ene kind houdt meer van drukke spelletjes, terwijl het andere kind het liever rustig 
aan doet. 

 
• Verstop de knuffel van uw baby onder een handdoek. Zorg dat uw baby ziet wat u doet. Vertel 

wat er gebeurt: ‘Beer is weg. Waar is beer nou?’ Zoek de knuffel samen met uw baby en help 
hem als dat nodig is. Zo’n spelletje is alleen leuk als uw baby er ook zin in heeft. Lukt het niet? 
Probeer het later nog eens. 

 

 
  
Kijk altijd goed naar uw baby. Speel in op wat hij prettig vindt. De ene baby houdt meer van wilde 
spelletjes, de andere meer van rustige. Als uw baby zijn hoofdje wegdraait, heeft hij waarschijnlijk 
geen zin meer om te spelen. Misschien heeft hij tijd nodig om alle indrukken te verwerken. 

• Door tijdens het verzorgen regelmatig 
een kietelspelletje te doen, gaat uw ba-
by het spelletje herkennen en krijgt hij 
er steeds meer plezier in. Een      voor-
beeld van een kietelspelletje is ‘Daar 
komt een muisje aangelopen…’ U zegt 
zachtjes: ‘Daar komt een muisje aange-
lopen, zo op… (noem de naam van uw 
baby) zijn buikje gekropen.’  Terwijl u 
dit zegt, loopt u voorzichtig met uw vin-
gers over de buik van uw baby. Wan-
neer u dit spelletje steeds doet, als u 
baby met een blote buik op het aan-
kleedkussen ligt, zult u merken dat uw 
baby zijn buikje optilt voordat u met het 
spelletje bent begonnen. 



Ontdekken: 
 
• Doe wat schuim in het bad. Uw baby zal het leuk vinden om met het schuim 
 te spelen. Doe wat schuim op de hand van uw baby en laat hem eraan        
 voelen. Verstop een badeendje of een ander badspeeltje onder het schuim. 
 Kan uw baby het badeendje nog vinden?  
 

• Voor de baby bent u zelf het leukste speelgoed. Zorg dat uw baby uw gezicht goed ziet. Leg dan 
een doek over uw gezicht. Haal de doek weer weg en kijk goed hoe uw baby reageert. Herhaal 
dit een paar keer als uw baby het een leuk spelletje vindt.  

 
• Wanneer u bezig bent om de was op te vouwen, laat u uw baby voelen aan de verschillende 

stoffen. Een broek van ribfluweel, een wollen trui of een handdoek van badstof, alles is              
interessant. Ook aan een washandje kan uw baby van alles ontdekken. Bijvoorbeeld               
onderzoeken hoe het voelt en zijn hand erin en eruit doen.  

 
• Bind een paar sterke wollen draden, een leren veter, een schoenveter en strookjes stof in het   

midden stevig aan elkaar, zodat een soort kwast ontstaat. Zo maakt u een speeltje waarmee 
uw baby kan spelen.  

 
 

Bewegen: 
 
• Laat uw baby tijdens het verzorgen ‘luchtfietsen’. Leg uw baby op zijn rug en zet uw handen 

tegen zijn voetzolen. Voel of hij tegen uw handen aanduwt met zijn voeten. Door langzaam een 
ronddraaiende beweging te maken, fiets t uw baby in de lucht. Het is belangrijk dat uw baby er 
plezier in heeft. Zo niet, probeert u het dan later nog eens.  

 
• Laat uw baby regelmatig op zijn buik spelen. Hierdoor krijgt hij een sterke rug en oefent hij om 

zijn hoofd en schouders van de grond af te tillen en omhoog te komen. Baby’s vinden het leuk 
als u bij ze op de grond komt liggen.  

• Kijk samen met uw baby in een boekje. Wanneer 
uw baby nog niet naar de plaatjes kijkt, wil hij 
misschien wel met het boekje spelen. Voor jonge 
baby’s zijn er zachte boekjes van stof, in        
sommige stoffen boekjes zit materiaal tussen de 
bladzijden dat een knisperend geluid maakt,      
baby’s vinden dit vaak erg leuk. 

  U kunt ook zelf een voelboekje maken. Plak op 
 vouwblaadjes bijvoorbeeld zachte stof, een 
 stuk van een plastic tas en het bobbelige papier 
 dat om een rol beschuit zit.  Laat uw kind de ver
 schillende materialen voelen. Belangrijk: laat uw 
 kind niet alleen met deze materialen! 



Klap eens in de handjes: 
Klap eens in je handjes blij blij blij 
Op je boze bolletje allebei 
Twee handjes in de hoogte 
Twee handjes in je zij 
Zo varen de scheepjes voorbij 
Zo varen de scheepjes voorbij 
  

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat wanneer er op jonge leeftijd 
gezongen wordt met kinderen en/of muziek wordt aangeboden, dit een            
belangrijke rol kan hebben in de taalontwikkeling. Baby’s luisteren sneller en   
langer naar een liedje dan naar gesproken tekst. Baby’s herkennen melodieën en 
taalpatronen. Wanneer er naast het meespelen, lezen en praten ook gezongen 
wordt met het kind, ontwikkelt het kind een uitgebreidere woordenschat.  

Mijn handjes zijn verdwenen: 
Mijn handjes zijn verdwenen 

Ik heb geen handjes meer 
Waar zijn ze nou gebleven 

Ja, daar zijn ze weer! 
Mijn vingers zijn verdwenen 

Ik heb geen vingers meer 
Waar zijn ze nou gebleven 

Ja, daar zijn ze weer! 

Op een grote paddenstoel: 
Op een grote paddenstoel, 
Rood met witte stippen, 
Zat kabouter Spillebeen, 
Heen en weer te wippen. 
Krak, zei toen de paddenstoel, 
Met een diepe zucht, 
Allebei de beentjes, 
Hoepla in de lucht!  

De krokodil: 
De krokodil ligt in het water 

De krokodil zwemt naar je toe 
De krokodil komt steeds een beetje nader 

Hap ! Au ! bijt hij in je bil  
 

 



Spelen: 

 
• Doe wat lauw water en schuim in een afwasteiltje en laat uw kind bijvoorbeeld een pop of een 

ander speelgoed wassen. 
 
• Bij veel kinderliedjes horen ook spelletjes waarbij kinderen heen en weer of op en neer         

bewegen. Denk aan ‘Hop paardje, hop’ of ‘Schuitje varen, theetje drinken’. Hierdoor wordt het 
evenwichtsgevoel van uw baby geoefend. Pas uw tempo altijd aan, aan het tempo van uw    
baby. Het ene kind houdt meer van drukke spelletjes, terwijl het andere kind het liever rustig 
aan doet. 

 
• Verstop telkens een ander lichaamsdeel door bijvoorbeeld een handdoek te gebruiken. Doe net 

of u het lichaamsdeel van uw kind kwijt bent. ‘Waar is je hand? Ik zie je hand nergens meer. 
Hoe kan dat nou?‘ Reageer opgelucht als het lichaamsdeel weer tevoorschijn komt.           

          Waarschijnlijk vindt uw kind dit spelletje zo leuk dat hij zelf lichaamsdelen gaat verstoppen. 
 
• Ook tijdens het stoffen en stofzuigen, kunt u een spelletje doen. Neem een knuffel en doe net 

alsof de knuffel steeds wegloopt om zich te verstoppen. Vraag uw kind of hij de knuffel kan  
vinden. Ook tijdens andere karweitjes kunt u dit spelletje inzetten. Bij het opvouwen van de 
was verstopt u de knuffel in de wasmand of bij het koken in een keukenkastje. 

 
• Kinderen spelen vaak de gewone dagelijkse dingen na, zoals eten en slapen. Maak van een 

schoenendoos een bedje voor een knuffel. Leg er een kussentje in als matras en gebruik een 
theedoek als dekentje. Speel samen met uw kind dat de knuffel gaat slapen. Brengt uw kind zijn 
knuffel op dezelfde manier naar bed als u uw kind naar bed brengt? 

 

 

• Zet in de huiskamer twee stoelen naast elkaar en hang er een 
groot laken overheen. Zo heeft uw kind een eigen hutje waar hij 
kan spelen met zijn knuffels,  samen met zijn broertje, zusje of een 
ander kind.  

• Laat uw kind meehelpen met huishoudelijke klusjes. Op   
deze leeftijd genieten kinderen hier erg van. Vooral als u uw 
kind laat merken dat u hem al heel groot en knap vindt,   
omdat hij al zo goed meehelpt.  



Bewegen: 
  

• Misschien kan uw kind de geluiden van verschillende dieren al nadoen. Maar kan hij ook lopen als 
een hond, springen als een konijn of (droog)zwemmen als een vis? Door te bewegen kan uw kind 
zijn energie kwijt en oefent hij zijn lichaam. Dit bewegingsspelletje kunt u gemakkelijk even         
tussendoor doen als uw kind druk is.  

 
• Kinderen in de leeftijdfase van uw kind bewegen graag.  Doe in uw huiskamer een bewegingsspel. 

Leg bijvoorbeeld kussens op de grond en laat uw kind van het ene kussen op het andere kussen 
stappen. Leg een aantal kussens op elkaar waar uw kind overheen moet klimmen. Laat hem ook 
onder de tafel door kruipen of tussen een kier van de deur glippen Maak een aantal hindernissen 
achter elkaar zodat een parcours ontstaat. 

 
• Jonge kinderen hebben veel energie en bewegen graag. Soms zijn kinderen echter zo druk dat ze 

moeilijk weer tot rust kunnen komen. Wissel actieve en rustige momenten met elkaar af. Dans sa-
men op vrolijke muziek en herstel daarna de rust door een heel kalm muziekje op te zetten. Neem 
uw kind op schoot en rust samen even lekker uit. 

 
• Doe eens een luisterspelletje met uw kind. Zorg dat het stil is en vestig de aandacht op geluiden. 

Hoort uw kind de vogels fluiten of een auto voorbij rijden? Kunnen jullie de geluiden ook nadoen? 

 
• Lees samen een voelboekje. Praat samen met uw kind over wat jullie voelen. Is het glad, zacht of 

ruw?  
 
• Ga met uw kind voor de spiegel staan. Hoe zien jullie eruit? Pak een sjaal, een hoed of een bril. Hé, 

nu zijn jullie anders. Speel in op wat uw kind leuk vindt. Wanneer uw kind hier nog niet aan toe is, 
probeert u het later nog eens. 

 

• Laat uw kind spelen met tasjes, doosjes en trommeltjes. Laat uw kind onderzoeken hoe de             

verschillende dingen open– en dichtgaan. Als u een paar rozijntjes in een doosje doet, wordt dit 

spelletje nog interessanter.  

 

• Stop een paar verschillende voorwerpen onder een doek.       
Bijvoorbeeld een blok, een spons, een knuffeltje en een plastic 
beker. Vraag uw kind of hij zonder te kijken een van de          
voorwerpen onder het doek vandaan kan halen. Reageer          
enthousiast als dit lukt. Maak het moeilijker door uw kind te   
vragen wat hij onder het doek voelt. 
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Knutselwerkje: ga samen kijken in de spiegel, waar zitten 

je ogen? En waar je neus en mond? Kunnen jullie die sa-

men tekenen? 

Het geeft niks als uw kind het niet “goed” doet, uw kind 

maakt zijn eigen kunstwerk! 
 



Trek met een potlood uw eigen hand om. Laat aan uw kind zien 

wat u doet. Wil hij/zij dat ook? Trek de hand van uw kind om. 

Probeer daarna of jullie handen ook op elkaars handomtrek 

passen. Welke hand is klein? Welke hand is groot?  


