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Gebruiksaanwijzing van dit proefpakket
Fijn dat u belangstelling heeft voor de aanpak en het activiteitenprogramma van Leren & Leven! Wij
laten u door middel van dit proefpakket graag kennismaken met de achtergronden, de opbouw en de
mogelijkheden van het programma. De materialen in dit proefpakket laten u én de kinderen ervaren
hoe het is om met de Leren & Leven-materialen te werken.
Binnen het programma zijn tachtig onderwerpen helemaal uitgewerkt met verschillende activiteiten.
In dit proefpakket zijn hiervan vier onderwerpen opgenomen. Voor een overzicht van alle
onderwerpen en de daarbij horende doelen kunt u op de website van Leren & Leven de
activiteitenlijn downloaden.
We hebben voor het proefpakket de onderwerpen uitgekozen die minder een beroep doen op
voorkennis van Leren & Leven en die losstaand goed uit te proberen zijn.
In aanvulling op dit proefpakket vindt u materialen, zoals bijvoorbeeld afbeeldingen, in de digitale
omgeving van Leren & Leven. U kunt hiervoor zonder verdere verplichtingen uw individuele
inlogcode aanvragen via de contactpagina op de website van Leren & Leven (www.lerenenleven.nl)
of door ons even een mailtje sturen via info@lerenenleven.nl onder vermelding van ‘inlogcode’. U
ontvangt de inlogcode op het mailadres dat u gebruikt om de code aan te vragen.

Meer informatie?
Wilt u zich verder oriënteren? Op de website van Leren & Leven vindt u meer informatie. Hier kunt u
ook leerlijnen en de brochures van het kindcentrum en het primair onderwijs downloaden. Als u het
tarievenoverzicht wenst te ontvangen kunt u dit aanvragen via bovengenoemde mailadressen.

Contactgegevens Stichting Leren & Leven
Leren & Leven is een stichting zonder winstoogmerk die eraan wil bijdragen dat kinderen met
zelfvertrouwen en zelfbewustzijn de eigen mogelijkheden ontdekken en ontwikkelen. De werkwijze
van Leren & Leven sluit aan op wat al goed werkt binnen het kindcentrum en vult hierop aan.
Bent u nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden van Leren & Leven voor uw kindcentrum? Wij
komen graag met u in contact. U kunt ons op onderstaande manieren bereiken:
Telefoon
Email
Bezoekadres
Postadres
Website

06 - 53 27 06 98
info@lerenenleven.nl
Assendorperdijk 4, 8012 EH Zwolle
Assendorperstraat 29, 8012 DE Zwolle
www.lerenenleven.nl
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Achtergrondinformatie
Inleiding
Leren & Leven is een programma waarmee alle kinderen ondersteund en uitgedaagd worden in het
ontwikkelen van hun unieke talenten. Het programma richt zich op het vergroten van
zelfvertrouwen, zelfbewustzijn en het geloof in het eigen kunnen én op het versterken van de
verbinding en samenwerking tussen de verschillende leefmilieus van het kind.
Binnen de aanpak van Leren & Leven ligt het accent op het benoemen en bewustmaken van het
goede gevoel dat een kind over zichzelf krijgt als het kiest voor positief gedrag. Het is een
basisbehoefte om je goed te voelen over jezelf. Zo wordt de intrinsieke motivatie voor positief
gedrag gestimuleerd.
De werkwijze van Leren & Leven is aan te sluiten op dat wat al goed werkt en aan te vullen en te
versterken waar dat kan.

De aanpak en het programma van Leren & Leven zijn gebaseerd op Positive Action. Dr. Carol
Gerber Allred startte in 1977 met de ontwikkeling. Het wetenschappelijk getoetste programma
wordt in de Verenigde Staten sindsdien uitgevoerd door duizenden kindcentra, scholen, gezinnen
en buurten. In de Verenigde Staten is Positive Action erkend als modelprogramma. Het voldoet
aan de hoogste wetenschappelijke standaard van effectiviteit in de zogenaamde ‘blueprint for
Healthy Youth Development’.

Basisfilosofie
Binnen de aanpak van Leren & Leven staat de volgende basisfilosofie centraal:

‘Wanneer je positief denkt en doet voel je je goed over jezelf.
Er is altijd een positieve manier om iets te doen.’

De filosofie wordt geïllustreerd aan de hand van de DenkenDoen-Voelen over jezelf cirkel.
Onze gedachten leiden tot de dingen die we doen, de dingen
die we doen tot hoe we ons voelen over onszelf. Op hun beurt
roepen deze gevoelens weer gedachten op.
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De Denken-Doen-Voelen cirkel kan positief of negatief zijn. Eén van de doelen van Leren & Leven is
kinderen bewust te maken dat zij kunnen kiezen tussen de positieve en de negatieve cirkel. Kiezen
voor de positieve cirkel draagt bij aan een sterk en positief zelfbeeld. Iemand met een positief
zelfbeeld staat stevig in de wereld en weet het beste uit zichzelf (en anderen) te halen. De
basisfilosofie komt in alle materialen en de hele aanpak terug.

De cirkel van Denken-Doen-Voelen (over jezelf)
Hoe je denkt is van invloed op je handelen en is
daarmee ook van invloed op het gevoel dat je
over jezelf hebt. De cirkel van Denken-DoenVoelen is toepasbaar op het eigen handelen en
op het gedrag van de kinderen. Hoe kijk je naar
de wereld? Met een optimistische blik of meer
vanuit een negatieve bril? Hoe kijk je naar het
gedrag van kinderen? Ga je uit van de positieve
bedoeling of reageer je op het daadwerkelijke
gedrag?
De woorden voor Denken, Doen en Voelen worden ondersteund met gebaren. Bij jonge kinderen is
visuele en motorische ondersteuning bij het aanleren van begrippen ondersteunend. Door het
inzetten van verschillende zintuigen leren zij de abstracte begrippen van Denken, Doen en Voelen
toch vrij snel aan.

Bij het werken met de cirkel van Denken-Doen-Voelen over jezelf kan de pedagogisch medewerker
gebruik maken van posters waarop de gebaren voor Denken, Doen en Voelen over jezelf worden
afgebeeld door Snuffel en Snoet. Snuffel en Snoet zijn de handpoppen die worden gebruikt in het
programma. Bijvoorbeeld in de verhalen die worden gebruikt als inleiding op een onderwerp waarin
Snuffel en Snoet van alles beleven.
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Gericht op intrinsieke motivatie
Leren & Leven richt zich op het aanspreken van de intrinsieke motivatie voor positief gedrag.
Wanneer kinderen waardering en erkenning krijgen voor positief gedrag versterkt dit hun motivatie
om dit gedrag in de toekomst te herhalen.
De intrinsieke motivatie voor positief gedrag wordt bevorderd door te benoemen en te waarderen
wat kinderen doen maar vooral ook stil te staan bij welk gevoel dit positieve gedrag hen oplevert.
Uit onderzoek1 blijkt dat kinderen die intrinsiek gemotiveerd zijn:
•
•
•
•
•
•
•

Zich prettig voelen in de groep
Meer plezier tijdens het uitvoeren van een taak hebben.
Beter leren en beter presteren
Meer gericht zijn op begrijpen
Nieuwsgieriger zijn en meer exploratiegedrag vertonen
Meer bereid zijn tot uitwisseling van kennis en samenwerking
Minder kans hebben om uit te vallen

1

Richard Ryan & Edward Deci, 2000, Martens, 2016, Hardre & Reeve, 2003
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Zes thema’s staan centraal
De basisfilosofie, de cirkel van Denken-Doen-Voelen over jezelf én zes thema’s staan centraal binnen
Leren & Leven. De zes thema’s gaan over ‘Alles wat je bent’.

Thema 1
Wie ben ik?
De hondjes Snuffel en Snoet nemen de kinderen mee in hun ontdekkingstocht naar wie ze zijn. De
verhalen en activiteiten gaan over wie je bent, bijvoorbeeld over je lichaam, je familie, over wat je
leuk vindt, wat je al kan, dat er veel overeenkomsten zijn met andere kinderen en dat iedereen ook
uniek is. De pedagogisch medewerker levert bijvoorbeeld een bijdrage aan het versterken van het
zelfbeeld van de kinderen door positieve emoties te benoemen en aan kinderen te vragen wat zij zelf
van iets vinden.
Thema 2
Gezond denken en gezond zijn
De kinderen leren dat het belangrijk is om goed voor jezelf te zorgen (lichaam en geest) en hoe ze dat
kunnen doen. Samen met Snuffel en Snoet ontdekken ze dat ze zelf iets kunnen (be-)denken en dat
ze dingen kunnen onthouden. Of leren ze over eten en bewegen. Voor het zelfvertrouwen is het
belangrijk dat kinderen zelf leren kiezen. De pedagogisch medewerker stimuleert kinderen hierin.
Thema 3

Hoe zorg ik voor mijzelf?
Binnen dit thema leren kinderen welke
zintuigen en emoties ze hebben en hoe ze
hiermee om kunnen gaan. Ze leren hoe ze
goed voor zichzelf en hun omgeving kunnen
zorgen. De pedagogisch medewerker
stimuleert de zelfstandigheid door kinderen
zelf te laten ervaren wat ze al kunnen en met
de kinderen te praten over hun ervaringen.

© Stichting Leren & Leven | Thema 3 | Hoe zorg ik voor mijzelf - Praatplaat 'In de badkamer'
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Thema 4

Hoe ga ik om met anderen?
‘Behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt
worden’ is de sleutel om goed met anderen
overweg kunnen. Kinderen leren hoe ze
vriendelijk tegen elkaar kunnen zijn, hoe ze
elkaar kunnen helpen en hoe ze samen kunnen
delen en kunnen spelen. Snuffel en Snoet leren
de kinderen hoe ze zelf een ruzie kunnen
oplossen maar ook hoe ze samen plezier
kunnen hebben. De pedagogisch medewerker
ondersteunt de kinderen door een sensitieve
houding waarin zij open vragen stelt en
gevoelens herkent, benoemt en accepteert.

M M

M M

BOTER

© Stichting Leren & Leven | Thema 4 | Hoe ga ik om met anderen? - Praatplaat 'Aan tafel'

Thema 5
Eerlijk tegenover mezelf en anderen
Kinderen ervaren wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. Ze leren de vier basisemoties herkennen
en benoemen. Ook leren ze om voor zichzelf op te komen. De pedagogisch medewerker begeleidt de
kinderen vanuit een sensitieve houding (gevoelens herkennen en benoemen, actief luisteren en
doorvragen) waarmee de onderlinge interacties tussen de kinderen worden gestimuleerd.

BANG

blij

verdrietig

boos

© Stichting Leren & Leven | Poster ‘Basisemoties’

Thema 6
Jezelf blijven ontwikkelen
Samen met Snuffel en Snoet ontdekken de kinderen dat als je iets blijft proberen je iets nieuws kunt
leren. Ze ervaren wat ze allemaal al kunnen en snappen. De kinderen leren en ervaren dat ze een
eigen mening hebben, dat niet iedereen dezelfde mening heeft en dat het goed is om een eigen
mening te hebben. De pedagogisch medewerker versterkt de autonomie van het kind door de eigen
mening van het kind te waarderen.
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Gericht op basisdoelen en zes interactievaardigheden
De aanpak en het activiteitenprogramma van Leren & Leven sluiten aan bij de vier basisdoelen uit de
Wet van de Kinderopvang:
1.
2.
3.
4.

Overdracht van normen en waarden
Emotionele veiligheid
Persoonlijke competentie
Sociale competentie

In het activiteitenprogramma is aandacht voor de zes interactievaardigheden van het Nederlands
Consortium Kinderopvang Onderzoek (NCKO). De zes interactievaardigheden zijn:
•

•

•

•

•
•

Sensitieve responsiviteit
De vaardigheid om signalen die aangeven dat een kind zich niet goed voelt of behoefte heeft aan
ondersteuning op te merken, deze goed te interpreteren en er passend op te reageren.
Respect voor de autonomie van het kind
Ruimte geven aan kinderen om zelf dingen te doen, stimuleren van zelf proberen en respecteren
van eigen ideeën en oplossingen.
Structureren en grenzen stellen
De vaardigheid om aan kinderen duidelijk te maken wat er van hen verwacht wordt en er tevens
voor zorgen dat zij zich daar ook aan leren te houden.
Praten en uitleggen
Regelmatig praten met kinderen en afstemming van de inhoud en timing van de interacties op
het begripsniveau en de interesse van de kinderen.
Ontwikkelingsstimulering
De extra stimulering van kinderen op de ontwikkeling van motoriek, cognitie, creativiteit en taal.
Begeleiden van interacties tussen kinderen
Het begeleiden van de onderlinge interacties tussen kinderen in het belang van de ontwikkeling
van de sociale competentie van de kinderen.
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Gericht op een verbindend, positief klimaat
Een positief klimaat is een belangrijke stimulans voor talentontwikkeling. Praten met elkaar in plaats
van praten over elkaar is een belangrijk kenmerk van zo’n klimaat. In een omgeving waarin positief
met elkaar wordt omgegaan en goed wordt samengewerkt, kunnen kinderen de uitdaging aangaan
van het ontdekken van de beste versie van zichzelf.
Om een positief speel-, leef- en leerklimaat te creëren, is het
noodzakelijk iedereen daarbij te betrekken: pedagogisch medewerkers,
ouders/verzorgers, kinderen en leidinggevenden.
Samen sta je sterker en kun je meer bereiken.
Het werken met de Denken-Doen-Voelen over jezelf cirkel en hiermee
het aanboren van de motivatie voor positief gedrag kan op elk moment
van de dag, door iedereen, overal. Dit is niet gebonden aan de concrete
activiteiten die het programma biedt. Daarnaast biedt de aanpak
concrete, ondersteunende activiteiten om te investeren in een positief
klimaat, bijvoorbeeld het werken met de gedragscode.

Doorlopende pedagogische lijn
Leren & Leven richt zich op het versterken van de verbinding tussen alle leefmilieus van een kind.
Dit gebeurt zowel horizontaal (tussen kindcentrum, gezin, buurt, sport, buitenschoolse opvang) als
verticaal (van kinderopvang naar primair onderwijs, van primair onderwijs naar voortgezet
onderwijs). Het programma is bij uitstek geschikt voor de realisatie van een integrale pedagogische
visie (zowel verbindend maar met ruimte voor de eigenheid van de verschillende functies) voor
integrale kindcentra of voorzieningen waar onderwijs en BSO gecombineerd zijn. Leren & Leven kan
worden gecombineerd met andere programma’s. Er wordt voortgebouwd op wat al aanwezig is en
goed werkt. Zie voor een overzicht de pedagogische lijn op onze website.

Ouderbetrokkenheid stimuleren
Naast de gerichtheid op samenwerking vanaf de allereerste kennismaking, worden
ouders|verzorgers actief betrokken bij het programma. Er zijn regelmatig tips opgnomen om
ouders/verzorgers te betrekken bij de activiteiten die in de groep aan de orde zijn. Er zijn
uitgewerkte ouderbijeenkomsten opgenomen om ouders mee te nemen in de thema’s en het
gedachtengoed. Ouders/verzorgers kunnen in hun thuissituatie Leren & Leven toepassen.

Bewezen effectief
Positive Action wordt in de VS breed erkend als ‘evidence-based programma’. Het programma is
opgenomen in de negen belangrijkste databanken van evidence-based en effectieve interventies. Het
toonaangevende instituut Blueprints heeft het zelfs de status ‘Model’ gegeven, waarmee aan wordt
gegeven dat het een voorbeeld is voor andere programma’s. De resultaten zijn met onderzoek
vastgesteld voor zowel het leren als het gedrag van kinderen. Ook in Nederland is een monitor
beschikbaar vanuit Leren & Leven om de invoering en de uitkomsten te meten.
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Het activiteitenprogramma
Inleiding
Er zijn binnen de zes thema’s van Leren & Leven tachtig onderwerpen uitgewerkt in verschillende
activiteiten. Dit biedt de ruimte te bepalen hoeveel onderwerpen u wanneer aan bod wilt laten
komen. Het programma is zo gemaakt dat het goed aan te passen is aan de eigen setting.
Er is sprake van een logische opbouw, maar als dat beter past kunt u natuurlijk in de volgorde
schuiven. Het is ook handig om te bekijken hoe Leren & Leven bij de al lopende activiteiten en
thema’s te benutten is.

De opbouw van de onderwerpen en activiteiten
Elk van de zes thema’s wordt behandeld door middel
van verschillende onderwerpen. Ieder onderwerp is
uitgewerkt in een aantal activiteiten en bestaat altijd
uit de informatie voor de pedagogisch medewerker,
een verhaal van Snuffel en Snoet, een activiteit op
diverse ontwikkelingsgebieden, een liedje of versje en
inspiratietips voor ouders|verzorgers of pedagogisch
medewerkers.
Het verhaal van Snuffel en Snoet (de twee
handpoppen) leidt het onderwerp altijd in.
Afwisselende activiteiten volgen het verhaal op.
Alle ontwikkelingsgebieden komen aan bod.
Er is uiteraard ruimte om uw eigen draai te geven aan
de inhoud van een activiteit. U kunt zelf een activiteit
op maat maken naar de behoeften en wensen van uw
groep door de inhoud toe te spitsen of door uw eigen
ideeën in de activiteit te verwerken.

Verhalen en handpoppen
Het luisteren naar verhalen is een belangrijke manier van leren voor jonge kinderen.
Ieder onderwerp start met een verhaal van Snuffel en Snoet. Verhalen helpen kinderen zin te geven
aan de wereld en bij het ordenen van de wereld. Ook stimuleren verhalen de taalontwikkeling,
concentratie en de sociaal-emotionele ontwikkeling.
Bij de voorleesverhalen horen twee handpoppen. Snuffel en Snoet. Onderzoek laat zien (M. Hoezen
2013) dat het werken met handpoppen de betrokkenheid van kinderen vergroot.
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Door het gebruik van een handpop wordt de
aandacht langer vastgehouden. Kinderen vinden
handpoppen leuk en de interactie met het kind
via de handpop kan anders verlopen dan tijdens
de face to face interactie. Handpoppen kunnen
het ijs breken in moeilijke momenten en worden
door kinderen vaak ervaren als een vriend en
vertrouwenspersoon.
De hondjes leven op de groep. Snuffel en Snoet
komen terug op de posters, praatplaten en
andere materialen die bij het programma horen.
In dit proefpakket zijn de verhalen van Snuffel en Snoet aangepast zodat het voorleesverhalen zijn die
zonder de handpoppen gelezen kunnen worden met de kinderen.

Doelen, woordbegrip en materialen
Bij elk onderwerp staan de doelen en de woordbegrippen vermeld. De woordbegrippen geven aan
welke woorden bij de activiteiten worden geoefend. Ook alle materialen die bij het onderwerp nodig
zijn, worden genoemd.

Informatie voor de pedagogisch medewerker
Elk onderwerp start met een kort blokje 'informatie voor de pedagogisch medewerker’. Het is de
achtergrondinformatie bij het doel en de opzet van de activiteiten. Ook worden theoretische
achtergronden gegeven bij de onderwerpen die worden behandeld.

Activiteiten
Elk onderwerp bevat één of meer afwisselende activiteiten op de verschillende
ontwikkelingsgebieden. Ook worden er bij de onderwerpen suggesties gegeven voor buitenspelen,
voor spelen in het speellokaal, voor knutselactiviteiten en voor de inrichting van hoeken. Kinderen
komen zo op diverse momenten en in diverse situaties in aanraking met het onderwerp zodat ze veel
verschillende ervaringen op kunnen doen (wat jonge kinderen nodig hebben om zich te kunnen
ontwikkelen, immers op die manier ontstaan er meer verbindingen in het brein).
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Een liedje of een versje
Ieder onderwerp heeft een versje of liedje
waarmee naast het woordbegrip en het verhaal de
taalontwikkeling wordt gestimuleerd.

¯ Snoet en Snuffel

Snoet en Snuffel zijn twee hondjes
Wonen bij ons in de groep
Snoet en Snuffel dikke vriendjes
Komen snel als ik ze roep

Inspiratie voor de pedagogisch medewerker
Aan het eind van het onderwerp staat vaak een
inspiratietip. Deze informatie is veelal ter
verbreding of verdieping.

Inspiratie voor de ouders/verzorgers
Bij de meeste onderwerpen is informatie voor
ouders/verzorgers opgenomen. Sommige
onderdelen van de activiteiten zijn erg leuk
voor ouders om thuis te doen en zo ontstaat er
een mooie verbinding tussen wat er op de
groep gebeurt en thuis. De informatie geeft
ouders ook extra de mogelijkheid om de
filosofie en gedachtengoed van Leren & Leven
thuis te benutten. Zo worden kinderen in hun
verschillende leefmilieus op dezelfde manier
gestimuleerd in hun ontwikkeling.

1

© Stichting Leren & Leven | Thema 1 | Wie ben ik - Praatplaat 'Mensen om je heen'

Digitale omgeving van Leren & Leven
Alle materialen zijn beschikbaar in de digitale omgeving. De handleiding voor de pedagogisch
medewerker, afbeeldingen, de verhalen van Snuffel en Snoet, de werkbladen voor de kinderen en de
tips voor ouders/verzorgers.
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VERSIE PROEFPAKKET

Thema 1 – Wie ben ik

Onderwerp 3
Mensen om je heen
Doelen
• De kinderen worden zich

bewust dat ze deel uit
maken van een gezin, familie
en in verbinding staan met
de mensen om hen heen
• De kinderen leren dat
gezinssituaties van elkaar
verschillen
• De kinderen leren de namen
van familierelaties

Woordbegrippen
Familie(leden) – gezin – papa
– vader – mama – moeder –
broer– zus – opa – oma –
tante – oom – nicht – neef

Materialen
•
•
•

Foto’s van thuis
Handpoppen Snuffel en
Snoet
Praatplaat thema 1
‘Mensen om je heen’

Informatie voor de pedagogisch medewerker
Kinderen worden van jongs af aan beïnvloed in de
manier waarop ze denken en doen en de gevoelens over
zichzelf en anderen.
In het omgaan met anderen wordt de basis gelegd voor
hun zelfvertrouwen, zelfbeeld en ook voor het
vertrouwen in anderen.
Door naar de kinderopvang te gaan wordt de sociale
omgeving van kinderen groter. De manier waarop
pedagogisch medewerkers met de kinderen, de groep,
collega’s en ouders omgaan nemen kinderen (onbewust)
waar. Kinderen kopiëren dit gedrag. Hoe meer positief
en respectvol gedrag ze zien in contact met de ander en
tussen anderen, hoe groter de kans dat zij dit gedrag ook
zelf overnemen.
Activiteiten
•
•
•
•
•

Voorleesverhaal in de kring met Snuffel en Snoet
Praatplaat ‘De mensen om je heen’ in de kring
Fotomuur
Versje
Aanvullende activiteiten

Vooraf
Vraag aan de ouders|verzorgers van de kinderen of ze
een foto van hun kind en de belangrijke mensen in de
omgeving van het kind willen meenemen (foto’s van
huisdieren mogen natuurlijk ook). Zorg ook voor een foto
van uzelf en van uw collega’s.

1
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Snuffel en Snoet

Praatplaat

Voorleesverhaal in de kring over Snuffel en
Snoet. Dit is een aangepaste versie voor het
proefpakket – in het activiteitenprogramma
van Leren & Leven wordt gewerkt met twee
handpoppen.

Ga in gesprek met de kinderen over de
praatplaat ‘De mensen om je heen’.
Onderstaand zijn hiervoor suggesties
opgenomen.

Snuffel en Snoet zijn twee hondjes. Ze liggen
samen in de mand.
‘Wij zijn vriendjes, hè’, zegt Snoet, ‘en geen
broer en zus toch?’
‘Ja, Snoet, wij zijn vriendjes,’ zegt Snuffel, ‘Ik
ben jouw vriendje en jij bent mijn
vriendinnetje. Als wij broer en zus zouden zijn,
dan hadden we dezelfde vader en moeder en
dat hebben we niet.’
‘En we hebben ook niet dezelfde opa en oma,’
zegt Snoet.
‘Nee, dat klopt,’ zegt Snuffel. ‘Ga jij straks mee
naar mijn papa en mama? Mijn moeder is jarig
en mijn hele familie komt op bezoek.’
‘Je hele familie?’ vraagt Snoet. Wie zijn dat
allemaal?
Snuffel denkt heel hard na en zegt: ‘Mijn opa
en oma, mijn tante en mijn oom, mijn neefjes
en nichtjes…….en natuurlijk zijn mijn vader en
mijn broers en zusjes er ook.’
Snoet antwoordt: ‘Dat lijkt me gezellig! Ik vind
het leuk om jouw familie te zien. Ga je dan
een andere keer mee naar mijn familie?’
‘Ja!, dat vind ik leuk,’ zegt Snuffel.
‘Weet je,’ zegt Snoet, ‘ik heb geen opa en oma
meer. Dat vind ik erg jammer.’
Snuffel wordt er stil van. Maar dan heeft
Snuffel een goed idee en zegt: ‘Dat vind ik
zielig voor jou Snoet, dat jij geen opa en oma
meer hebt. Misschien willen mijn opa en oma
ook wel een beetje jouw opa en oma worden.’
Snoet lacht: ‘Dat is lief! Dan heb ik een beetje
twee families.’
En ík vind het fijn om jou blij te maken’, zegt
Snuffel, ‘daar word ik zelf ook blij van.’

Wie ziet Snuffel en Snoet op deze plaat?
Er staan ook allemaal mensen op de plaat.
Wie zouden dat allemaal kunnen zijn?
Kinderen hebben papa’s en mama’s. De
meeste kinderen wonen bij een papa en een
mama. Sommige kinderen hebben twee
mama’s of twee papa’s, andere kinderen
wonen de ene week bij hun papa en de
andere week bij hun mama of bij hun opa en
oma. Soms is het bij iemand thuis hetzelfde als
bij jou, soms is het anders. [Zijn er kinderen
die in een andere setting wonen of die hun
vader of moeder verloren zijn? Benoem deze
situaties dan ook].
Bij de volgende vragen kun je de kinderen
vragen te gaan staan als het antwoord ‘ja’ is.
Na elke vraag gaan alle kinderen weer zitten.
Wie heeft er een zus of zusje? …
Wie heeft er een broer of broertje? …
Een oma is de moeder van je papa of mama.
Wie heeft er een oma? …
Een opa is de vader van je papa of mama.
Wie heeft er een opa? …
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Een tante is de zus van jouw papa of mama.
Wie heeft er een tante? …
… etc. voor oom, nicht, neef.

Met mijn broertje kan ik lachen
Met mijn zusje speel ik graag
Maar soms hebben we een beetje ruzie
Omdat ik dan mijn broertje plaag

Fotomuur
Met mama ga ik vaak fietsen
Bij papa zit ik graag op schoot
Hij leest mij dan een boekje voor
Over een blauw gekleurde boot

De kinderen mogen de foto’s laten zien die ze
hebben meegenomen en elkaar vragen
stellen. U plakt de foto’s bij elkaar op de
muur.

Bij oma ga ik soms logeren
Mijn koffer en beer neem ik dan mee
Opa maakt veel grapjes

Vertel ook over uw foto’s en plak deze op de
fotomuur.

En soms wandelen we naar de zee

Een fotomuur leent zich goed voor een-opeen-contact-moment met een kind om te
praten over wie hij is en van welk gezin hij
deel uit maakt.

Mijn tante komt soms op bezoek
En wij ook wel bij haar
Ik zie dan ook mijn oom en nichtje
Dan is het heel gezellig met elkaar

Door met een groepje kinderen aan de hand
van de foto’s op de muur te praten over wie
ze zijn, leren de kinderen elkaar steeds beter
kennen.
Het verhaal van Snuffel en Snoet gaat naast
familie ook over een verjaardag. U kunt onder
de foto van het kind zijn verjaardag noteren
voor een speelse verjaardagskalender.
Nieuwe kinderen kunnen aan de hand van de
fotomuur kennis maken met de andere
kinderen.

Versje
De pedagogisch medewerker leest het
opzegversje voor.
Wanneer opzegversjes veel worden herhaald
kunnen oudste peuters vaak al een beetje
meedoen. Bijvoorbeeld door steeds het
laatste woord van een zin aan te vullen.
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Aanvullende activiteiten
Zijn er puzzels in de groep over gezins- of
familieleden? Leg ze op een plek neer waar
kinderen de puzzels zelf kunnen pakken.
Verzamel een stapeltje tijdschriften. Blader
deze met een kind of paar kinderen door.
Zoek bijvoorbeeld oma’s en opa’s in het
tijdschrift of laat kinderen plaatjes van
verschillende familieleden opzoeken,
uitknippen en opplakken (van jong naar oud).

Tips
Prentenboekentips:
•
•
•
•
•

Ik vind je lief, opa (Jillian Harker; Daniël
Howarth)
Broertjes (Mylo Freeman)
Kaatje en haar oma (Liesbeth Slegers)
Karel en zijn opa (Liesbeth Slegers)
Ik vind je lief, oma (Jillian Harker; Kristina
Stephenson)

Ouders|verzorgers
Je kunt ouders tips geven over hoe dit
onderwerp thuis een plek kan krijgen.
Ouders kunnen praten met hun kind over
gezins-en/of familieleden door samen foto’s
of fotoalbums te bekijken en te
bevragen/benoemen wie wie is en wat die
persoon van het kind is.
Ouders kunnen een A4 samenstellen van
gezins- en/of familieleden of met de kinderen
een kleine stamboom maken van foto’s.

Inspiratie
‘There are only two lasting bequests we can
hope to give to our children. One of these is
roots, the other, wings’ – Hadding Carter
Er zijn slechts twee legaten die we aan onze
kinderen hopen door te geven, wortels
(afkomst) en vleugels - Hadding Carter
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Onderwerp 16
(Buiten) bewegen is gezond
Doelen
• De kinderen leren dat

voldoende bewegen een
positieve actie is voor een
gezond lichaam
• De kinderen ervaren dat

samen bewegen plezier met
zich meebrengt

Woordbegrippen
Lopen – rennen – kruipen –
klimmen – springen

Materialen
• Filmpje (digitale omgeving)
• Poster ‘Denken-Doen-Voelen

over jezelf’

Informatie voor de pedagogisch medewerker
Tijdens het buitenspelen leven kinderen zich fysiek uit en
doen ze allerlei ervaringen op. Er wordt een beroep
gedaan op de sociale ontwikkeling omdat buiten spelen
bij uitstek geschikt is om samen (te leren) spelen.
Tijdens het vrije buitenspelen leren kinderen hun eigen
impulsen te volgen, om voor zichzelf op te komen en/of
om zelf kleine conflicten op te lossen.
Daarnaast doen kinderen spelenderwijs ervaring op met
ruimtelijke aspecten en ervaren van alles met hun hele
lijf en al hun zintuigen.
De buitenlucht met veel zuurstof is een belangrijke factor
voor het kunnen leren. Wetenschappers geven aan dat
buitenspelen veel positieve effecten heeft op de
ontwikkeling van de motoriek en van de cognitie (zie
bijvoorbeeld Mark Mieras, 2016).
Een buitenomgeving die uitdagend is voor kinderen,
waar ze kunnen klimmen en klauteren en spelen is van
belang. Natuurlijk kunnen ook de ruimtes binnen zo
worden ingericht dat deze stimuleren om te ontdekken,
te ervaren en te bewegen.
Het stimuleren van beweging en het geven van
voldoende bewegingsruimte dragen bij aan een gezonde
opvoeding én aan de totale ontwikkeling van kinderen.

Activiteiten
•
•
•
•
•
•
•

Voorleesverhaal in de kring met Snuffel en Snoet
Bewegen op rijmpjes
Samen wandelen
Filmpje en buitenspelen
Aanvullende activiteiten
Ouders | verzorgers
Bewegen onder de loep

Vooraf
1
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Snuffel en Snoet
De twee hondjes Snuffel en Snoet liggen in
hun mand.
‘Ga je mee naar buiten Snoet?’ vraagt Snuffel.
‘Nee, ik heb geen zin,’ zegt Snoet.
‘Geen zin? Buiten spelen is toch leuk en
gezond?’ Snuffel vindt het maar raar….
‘Hoezo gezond?’ zegt Snoet.
‘Nou, als je veel beweegt’, antwoordt Snuffel,
‘dan blijft je lichaam heel fit en gezond. En als
je je gezond en fit voelt, voel je je ook fijn.’
‘Maar,’ zegt Snoet, ‘ik beweeg ik toch al heel
vaak?!’
‘Ja, dat is waar. Maar het is goed dat je elke
dag meerdere keren beweegt,’ vertelt Snuffel.
‘Oké, dan loop ik nu naar mijn etensbak en
dan loop ik weer terug. Dan heb ik bewogen.’
Snoet loopt al richting haar bak.
‘Dat is flauw Snoet,’ zegt Snuffel. ‘Dat is ook
bewegen, maar niet het bewegen dat ik
bedoel. Ik bedoel met bewegen lekker graven,
en rennen. Dat is voor honden goed en voor
kinderen en natuurlijk voor alle mensen, ook
voor grote mensen.’
Snoet zegt: ‘Honden kunnen wel véél sneller
rennen dan mensen.’
‘Ja, dat klopt,’ antwoordt Snuffel. ‘En door
elke dag te bewegen, blijf je lekker fit. Weet je
wat? Zal ik een bal meenemen, dan gaan we
de bal van elkaar afpakken. Dat vind jij altijd
een leuk spel!’ Snoet rent al, hij vindt het een
superleuk idee!

Bewegen op rijmpjes
Deze activiteit kan zowel binnen als buiten
gedaan worden. Zing het liedje en doe actief
mee met de kinderen. Het liedje kan worden
uitgebreid met andere bewegingen die de
kinderen bedenken.
Springen (melodie: Visje visje)
Springen, springen, hoog de lucht in
Springen, springen, op de grond
Springen, springen met mijn voeten
Springend draai ik in het rond

En als ze lekker hebben gespeeld en hebben
gerend, moet Snoet héél lang gapen.
Snoet zegt: ‘Ik wil nu even een dutje doen in
onze mand.’ Snuffel vindt dat een goed plan
en gaat ook gezellig in de mand liggen, hij is
zelf best moe. Want als je heel druk bent
geweest, moet je daarna ook weer even
uitrusten.

Rennen
Rennen, rennen in de ruimte
Rennen, rennen in het rond
Rennen, rennen, fijn bewegen
Rennen, rennen en vallen op je kont
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Samen wandelen

Zwemmen
Zwemmen, zwemmen in het water
Zwemmen, zwemmen in het bad
Zwemmen, met mijn armen
Spetter, spetter, spetter, spat

Maak samen met de kinderen een wandeling.
Praat met de kinderen over wat ze zien, luister
naar wat de kinderen zeggen of zingen en sluit
daarbij aan. Zo is er alle ruimte voor de
beleving en ervaring van de kinderen.

Filmpje en buitenspelen
Bekijk samen met de groep (of een groepje
kinderen) het filmpje in de digitale omgeving.
Voer daarna een kort gesprekje aan de hand
van de Denken-Doen-Voelen over jezelf

Kruipen
Kruipen, kruipen als een baby
Kruipen, kruipen als een kat
Kruipen, kruipen onder de tafel
Kruipen, kruipen, wat leuk is dat

poster:

Zwaaien
Zwaaien, zwaaien met mijn handen
Zwaaien, zwaaien naar elkaar
Zwaaien, zwaaien met mijn armen
Zwaaien, zwaaien, zwaaien maar
Lopen
Lopen, lopen, door de straten
Lopen, lopen door de groep
Lopen, lopen, langzaam of sneller
Lopen, lopen op de stoep

Waar ging het filmpje over?
Wat deden de kinderen in het filmpje?
Hadden de kinderen plezier?
Hoe kon je dat zien?

Klimmen
Klimmen, klimmen op een klimrek

Hoe voelden de kinderen zich?
Wie vindt buitenspelen ook fijn?
Wat vind je leuk om te doen buiten?
Zullen we straks ook naar buiten gaan?

Klimmen, klimmen op het plein
Klimmen, klimmen, steeds hoger klimmen
Klimmen, klimmen is zo fijn

Wat gaan wat we dan doen?

Stampen
Stampen, stampen als een olifant
Stampen, stampen met mijn voet

Aanvullende activiteiten
Met de zoekterm ‘beweegkriebels’ zijn op het
internet meer tips en leuke ideeën te vinden
over bewegen.

Stampen, stampen, als een grote reus
Ik kan stampen als het moet
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Ouders|verzorgers
In gesprek met ouders of als onderwerp op
een ouderavond zijn er leuke tips (zie
hieronder een aantal suggesties) te
bespreken die bij het ‘bewegen’ horen.
Belangrijk is dat kinderen een gewoonte van
bewegen maken in navolging van hun ouders.

•

Het stimuleren van beweging en het geven
van voldoende bewegingsruimte dragen bij
aan een gezonde opvoeding én aan de totale
ontwikkeling van een kind.
•

Tips voor ouders|verzorgers
• Gedurende de dag met je kind veel fysiek
bewegen (bijvoorbeeld met boodschappen
doen).

•

• Geef je kind iedere dag minimaal één keer,
de mogelijkheid om buiten te spelen.
Kinderen vermaken zich snel met
eenvoudige materialen uit de natuur
waarbij water en zand vaak favoriet zijn.
• Laat je kind (onder toezicht) regelmatig
alleen spelen. Speel op andere momenten
samen met je kind buiten. Doe tikkertje of
verstoppertje, ga samen fietsen ga lekker
voetballen.
• Stoeien werkt positief voor het contact
tussen ouder en kind.

Bewegen onder de loep
•

Waarover ben je tevreden als het gaat
om het stimuleren van het bewegen van
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de kinderen? Wat doe je al? Is er iets
dat je na deze activiteiten en deze
informatie anders wilt doen of meer
wilt doen?
Blik eens met collega’s terug op de
afgelopen week:
• Hoe vaak hebben de kinderen
buiten gespeeld?
• Wat is er gedaan op het moment
dat het weer slecht was?
• Zijn er naast het buiten spelen
nog meer actieve
beweegmomenten geweest?
Hoe actief is het spel dat elk van de
kinderen laat zien? Is dat een
momentopname of is dit een algemeen
beeld? Zijn er kinderen die samen spelen?
Bekrachtig je positieve interactie door hier
erkenning aan te geven? Bijvoorbeeld
over dat ze goed overleggen, elkaar goed
helpen, gezellig naast elkaar spelen. Als
het spel vrij passief is, initieer dan meer
bewegingssuggesties. Door mee te spelen
met kinderen worden positieve interacties
gestimuleerd.
Bekijk eens met je collega’s hoe de
buitenruimte is ingericht. Welke
speelmogelijkheden hebben de kinderen?
Welke mogelijkheden zijn er om: te
bewegen, te ontdekken, te verstoppen, op
de grond te spelen? Is er variatie in het
speelaanbod buiten?

VERSIE PROEFPAKKET

Thema 4 – Hoe ga ik om met anderen

Onderwerp 60
Samen plezier maken
Doelen

•

De kinderen leren en ervaren
dat je blij wordt van samen
plezier hebben

Woordbegrippen
Plezier – lachen – dansen –
spelen – zingen – grapjes – blij –
vrolijk – toveren

Materialen

•
•
•

Vrolijke muziek
Handpoppen Snuffel en
Snoet
Poster ‘Denken-Doen-Voelen
over jezelf’

Informatie voor de pedagogisch medewerker
Door samen plezier te hebben, wordt het contact
onderling tussen kinderen en tussen kinderen en jezelf
sterker. Door plezier te maken kunnen kinderen
ontspannen en leren ze op een positieve manier met
emoties omgaan. Je bent zelf ook ontspannen als je
plezier maakt en humor gebruikt. Kinderen voelen dit en
dat geeft een ontspannen sfeer in de groep. Als kinderen
zich relaxt en veilig voelen, kunnen ze beter tot
ontwikkeling komen.
Plezier maken gaat vaak hand in hand met bewegen.
Achter elkaar aan rennen is voor veel jonge kinderen al
een feestje, net als dansen, zingen of een gezamenlijk
spel. Plezier hebben bestaat ook uit humor; lachen tot je
niet meer bijkomt van de pret. Jonge kinderen kunnen al
echt gevoel voor humor hebben.
Bij kinderen ligt plezier hebben vooral in het doen en in
het voelen. Als je lacht, beweegt en lol maakt dan voel je
je blij en vrolijk. Oudere kinderen kunnen waarschijnlijk
al dingen bedenken die hen blij maken.

Activiteiten
•
•
•
•
•

Voorleesverhaal in de kring met Snuffel en Snoet
Dansen en … toveren
Kringgesprek
Versje
Rijmpje
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Snuffel en Snoet

Wat een grapjas toch, die Snoet. Gelukkig kan
ze er om lachen. Snuffel is blij dat ze samen
zo’n plezier kunnen hebben.

Voorleesverhaal in de kring over Snuffel en
Snoet. Dit is een aangepaste versie voor het
proefpakket – in het activiteitenprogramma
van Leren & Leven wordt gewerkt met twee
handpoppen.

Voer een kort gesprekje over het verhaal.
Voorbeeldvragen:
Hebben wij ook wel eens samen plezier?
Waar moet jij om lachen?
Met wie kan jij goed lachen?

Snuffel is alleen in de groep. Hij is iets aan het
tellen. Iets later komt Snoet lachend
aangehuppeld. Ze moet erg lachen.
‘Hahaha!’
‘Hé Snoet! Jij moet lachen zeg. Waarom lach
je?’ vraagt Snuffel.
‘O, Snuffel, haha, ik heb net zo gelachen … En
ik moet er nog steeds om lachen.’ antwoordt
Snoet.
‘Waar moest je zo om lachen dan?’ vraagt
Snuffel.
‘Nou, hahaha!’ Snoet kan niet ophouden met
lachen.
‘Je kunt helemaal niet praten van het lachen,’
zegt Snuffel. ‘Ha, ha, ha! Ik moet ook al
lachen. Ha, ha, ha!’
Snoet en Snuffel blijven maar lachen. Ze
lachen steeds harder.
‘Au, mijn buik doet zeer van het lachen,’ zegt
Snuffel.
‘Ja, mijn buik ook hahaha,’ lacht Snoet.

Het verhaal van Snuffel en Snoet gaat nog
verder.
Snoet zegt: ‘Samen lachen is heel fijn!’
‘Ja, dat vind ik ook!’ zegt Snuffel. ‘Wij hadden
net ook zo’n plezier toen we samen aan het
lachen waren. Ik moest zo erg lachen om jou,
omdat jij zo hard aan het lachen was.’
‘En de kinderen moesten ook lachen. Plezier
hebben samen is heel leuk’ zegt Snoet. ‘Ik heb
zin om nog meer plezier te maken samen met
de kinderen.’
‘Hóe wil je dan samen plezier gaan maken?’
vraagt Snuffel. Snoet heeft een idee.
‘Door lekker samen te dansen. Van dansen
wordt iedereen meestal heel vrolijk.’
‘Ja,’ zegt Snuffel, ‘dat is een leuk idee Snoet! Ik
ga ook dansen en dan maken we samen
plezier! Dansen jullie met ons mee kinderen?’
…

Na een tijdje worden ze eindelijk een beetje
rustig…
‘Waarom moest je toch zo hard lachen?’
vraagt Snuffel aan Snoet.
‘Nou, hahaha, ik had heel fijn gespeeld en
toen…’ vertelt Snoet, ‘toen rende ik snel naar
de hoek waar onze mand staat. Ik dacht dat ik
in de mand sprong… maar…. ik sprong
ernaast!! Haha, ik viel zo op mijn snuit! Ha,
ha!’ ‘Deed dat niet zeer, Snoet?’ vraagt
Snuffel.
‘Ik schrok er wel van, maar het deed niet echt
pijn hoor. Ik moest erg om mezelf lachen!
Haha… nu nog!’ zegt Snoet.
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Dansen en …..

iets anders? En welk dier vonden ze het leukst
om te zijn? Hoe voelden ze zich toen? Maak
hierbij gebruik van de poster: als je positieve
dingen doet, voel je je blij.

Vertel de kinderen: Wat een goed idee van
Snuffel! Vinden jullie ook? Ik ga een muziekje
aanzetten en dan gaan we dansen op de
muziek. We gaan samen plezier maken, van
dansen voel je je blij [wijs hierbij op de poster
‘Denken-Doen-Voelen over jezelf’ en doe met
de kinderen de gebaren voor denken, doen en
voelen. Als je blij denkt, dan doe je blij en dat
geeft een positief en blij gevoel over jezelf]

Kringgesprek
Praat met een groepje oudste kinderen over
dingen waar zij blij en/of vrolijk van worden.
Vraag of ze ook eens iets grappigs hebben
meegemaakt. Vraag hierbij hoe zij zich
voelden (over zichzelf).
Laat de kinderen iets bedenken waar ze heel
blij van worden. Maak samen plezier. Gebruik
eventueel als afsluiting het versje en de korte
rijmpjes bij dit onderwerp.

Zet een muziekje op en ga samen met de
kinderen dansen (of bewegen). Ieder kan op
zijn eigen manier meedoen. Als er kinderen
zijn die het lastig vinden om te beginnen,
nodig hen dan uit om samen met jou te
dansen en zich lekker uit te leven.

Versje

Toveren
•
•

Ha, ha, ha, ik heb veel lol
Om de drol van de mol
Maar de drol is gewoon van zand
Dus er is niets aan de hand
Als ik er per ongeluk in loop
Stap ik niet in een drol, maar in een molshoop

Doe na 5 of 10 minuten de muziek uit of
zet rustgevende muziek op.
Laat de kinderen even uitrusten op hun
rug. Laat de kinderen zich na circa een
minuut omdraaien op hun buik en tover
de kinderen om in:
o Vissen die zwemmen
o Grappige aapjes

Rijmpje
Bli, bloe, bla
Met mijn neus val ik in de vla
Spit, spet, spat
Ik val zomaar op mijn gat

•

o Waggelende eenden
o Vliegende vogels
o Blije, hinnikende paarden
o Vrolijk springende kikkers
o Blije puppy’s/honden
o Ondeugende katjes
Tover de kinderen tot slot om in hondjes
die in hun mandje even rustig gaan slapen.

Dag meneer koekepeer
Dag mevrouw koekepauw
Inspiratie
Lastige situaties zijn vaak goed op te lossen of
te benaderen met humor. Vraagt een kind
negatieve aandacht? In plaats van het kind te
corrigeren of streng toe te spreken kun je met
een lach zeggen: “Ik zie dat je [benoem het
gedrag wat je ziet]. Wil je wat vertellen?

Vraag na afloop hoe de kinderen zich voelden
tijdens of na het dansen? Blij, vrolijk of nog
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Thema 6 – Jezelf blijven ontwikkelen

Onderwerp 73
Van proberen ga je het leren
Doelen

Informatie voor de pedagogisch medewerker

•

Kinderen leren het meeste door te oefenen.
Het is daarom van belang dat kinderen volop de
gelegenheid krijgen om vaardigheden te herhalen. Deze
herhaling zorgt ervoor dat vaardigheden steeds beter
beheerst worden, totdat ze zijn geautomatiseerd.

De kinderen ervaren en leren
(denken) dat ze door
oefenen en proberen (doen)
nieuwe dingen leren
De kinderen ervaren en leren
dat het een goed gevoel
geeft over jezelf wanneer
iets lukt nadat je dit hebt
geprobeerd en hebt
geoefend

Woordbegrippen
Oefenen – proberen - trots

Materialen

•
•
•
•
•
•
•
•

Papier met een afbeelding
Kinderscharen
Papier
Plakfiguren
Strookjes iets steviger papier
(breedte ca. 2 cm, lengte ca.
10 – 15 cm)
Zachte bal(len)
Handpoppen Snuffel en
Snoet
Poster ‘Denken-Doen-Voelen
over jezelf ‘

Het is van belang om spelsituaties, spelmaterialen en
een spelomgeving te bieden waarmee en waarbinnen
jonge kinderen veel verschillende ervaringen kunnen
opdoen. Een rijke speel-leeromgeving biedt kansen voor
jonge kinderen om zich te ontwikkelen op fysiek
(motorisch), sociaal, emotioneel, cognitief en
taalgebied.
Het is essentieel dat kinderen de boodschap krijgen dat
het prima is om iets niet direct te kunnen, maar dat ze
dingen moeten leren. Leren kost tijd.
Een zinnetje ter ondersteuning voor de peuters kan zijn:
van proberen ga je (het) leren. Door dit zinnetje te
zeggen, zullen peuters zich bewust worden (denken) dat
ze iets kunnen proberen (doen). Als dit – uiteindelijk –
lukt, zullen zich fijn en trots voelen over zichzelf.

Activiteiten
•
•

•

Voorleesverhaal in de kring Snuffel en Snoet
Vaardigheden oefenen
o Grof-motorische vaardigheden
o Fijn-motorische vaardigheden
o Praktische vaardigheden
Versje

© Stichting Leren & Leven | Poster ‘Denken-Doen-Voelen cirkel’

•

Filmpjes met gebaren
Denken-Doen-Voelen
(digitaal)
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Snuffel en Snoet

heb ik nu heel vaak geoefend [gebaar doen]
en nu kan ik het al veel beter. Dat geeft een
heel fijn gevoel over mezelf.’ [gebaar voelen].
‘Oja,’ zegt Snoet, ‘als ik straks heel vaak heb
geoefend met knippen dan ben ik over een
poosje heel blij. Ik ben dan ook trots op mezelf
omdat ik het steeds opnieuw heb geprobeerd
én omdat ik dan knippen kan.’

Voorleesverhaal in de kring over Snuffel en
Snoet. Dit is een aangepaste versie voor het
proefpakket. In het activiteitenprogramma
van Leren & Leven wordt gewerkt met twee
handpoppen.
Snuffel en Snoet zijn aan het knutselen.
‘Wat is er Snoet? Je kijkt zo boos?’ vraagt
Snuffel.
‘Ik wil dit graag uitknippen,’ antwoordt Snoet,
‘maar ik kan niet goed knippen. Het lukt me
niet. En ik wil knippen.’

‘Fijn dat je weer vrolijk bent Snoet,’ zegt
Snuffel. ’Ga je nu mee buiten spelen?’
‘Nee, nu nog niet,’ antwoordt Snoet. ‘Ik ga
oefenen met knippen. Want alleen van
proberen ga ik het knippen leren.’
[‘goed van Snoet dat hij gaat oefenen, want
van proberen ga je het leren! Is er ook iets dat
wij hebben geleerd door te proberen of te
oefenen? Wie weet er iets?’]

Vaardigheden oefenen
Bedenk een vaardigheid die kinderen vaak
moeten oefenen om het te kunnen of vraag
kinderen wat ze willen oefenen. Ga dit met de
kinderen doen. Je kunt met de hele groep
oefenen, maar ook in subgroepen,
bijvoorbeeld de jongste kinderen of de oudste
kinderen.

Snuffel vraagt of Snoet al vaker heeft geknipt.
‘Nee,’ zegt Snoet, ‘maar ik zag juf […] ook
knippen en […naam van een kind dat kan
knippen] knippen. En nu wil ik dat ook.’
‘Maar Snoet, het is niet zo gek hoor dat je dat
niet meteen kunt,’ vertelt Snuffel. ‘Je kunt niet
alles in één keer. De meeste dingen moet je
heel vaak oefenen voordat je ze goed kunt.’

Vertel aan de kinderen dat ze iedere dag weer
nieuwe dingen leren. En dat ook zij nieuwe
dingen leren door te proberen en door te
oefenen. Vertel welke activiteit (het
groepje/de) kinderen vandaag gaan leren.
Herhaal hierbij de zin: ‘van proberen ga je het
leren’. Wijs hierbij op de poster Denken-DoenVoelen over jezelf. Ik denk ‘ik wil het
proberen, het gaat me vast lukken [gebaar
denken], ik ga het oefenen en doen [gebaar
doen] en als het is gelukt dan voel ik me
blij/trots over mezelf [gebaar voelen].

[‘dat klopt hè, wat Snuffel tegen Snoet zegt’]
‘Dus als ik vaak ga oefenen met knippen, dan
gaat het me wel lukken?’ vraagt Snoet.
‘Ja,’ zegt Snuffel, ‘want van proberen ga je het
leren!’
Dat vindt Snoet een mooie zin: van proberen
ga je (het) leren.
‘Wat heb jij vaak geprobeerd en toen geleerd,
Snuffel?’ vraagt ze.
Snuffel denkt even diep na [gebaar denken].
‘Uhmm, even denken…’ zegt Snuffel. ‘Ik kon
eerst nog niet zo goed voetballen. Maar dat
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Voorbeelden van vaardigheden:

•
•
•
•

Grof-motorische vaardigheden
•

•
•
•

Een bal rollen naar elkaar (jongste
kinderen). Ga in een kring zitten en rol de
bal naar elkaar.
Een bal vangen (oudste kinderen) en
eventueel combineren met gooien.
Springen
Over een bank lopen

De eigen boterham smeren
Drinken inschenken
Blokken opruimen
Zand vegen

Versje
Ik kan lopen, fietsen, springen
Ik kan tekenen en zingen

Fijn-motorische vaardigheden
•

•

•

Plakken. Leren om een kwastje af te
strijken en plaksel op het stukje papier te
strijken dat je wilt plakken (jongste
kinderen).
Knippen (oudste kinderen). Bij voorkeur
niet iets uitknippen, maar gewoon
oefenen met reepjes papier.
Scheuren (oudste kinderen) als je geen
peuterscharen hebt of knippen met een
groep niet aandurft. Neem hier dun papier
voor. Stroken van ca. 3 cm breed hebben
de voorkeur. Je kunt deze activiteit
verdelen over de dag. Dat de oudste
kinderen eerst oefenen met scheuren en
dat de jongste kinderen later de stroken
opplakken. Doe de handeling van het
scheuren in slow motion voor aan de
kinderen. Herhaal de handeling en gebruik
er nu ook (functionele) taal bij.

Ik kan bouwen, lachen, spelen
Ik kan zelfs mijn speelgoed delen
Een banaan snijd ik in stukken
Van proberen gaat iets lukken
En lukt het mij nog niet…
Dan doe ik het nog een keer
Net zo lang tot ik het leer
En lukt het mij nog niet zo snel
Dan helpt een vriendje mij vast wel

Praktische vaardigheden
•
•
•
•
•

Een jas of schort aantrekken
Een knoop van de broek open- en
dichtdoen
Schoenen aan- en uittrekken
De rits van de jas dichtdoen et cetera.
Een stoel of materiaal dragen
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