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Reageert wanneer hij met een speeltje een geluid veroorzaakt 

Haal met de leerling een piepbeestje uit de zak. Knijp in het beestje en 

geef een reactie. Geef het aan de leerling. Reageer blij als de leerling 

een geluid met het beestje maakt. 

2 Merkt op dat een speeltje weg is 

Laat een knuffel duidelijk aan de leerling zien. Stop het in de zak. Bekijk 

de reactie van de leerling. Indien de leerling opmerkt dat het beest weg 

is, haal het dan weer uit de zak. Herhaal anders de handeling: Laat het 

duidelijk aan de leerling zien en stop het terwijl hij kijkt in de zak. 

3 Gaat op zoek naar voorwerp/persoon die zojuist uit zijn 

gezichtsveld is gehaald 

Laat een knuffel duidelijk aan de leerling zien. Stop het in de zak of 

achter uw rug. Stimuleer de leerling om het te zoeken. Kijk eventueel 

nieuwsgierig zelf in de zak of achter uw rug. Haal de knuffel er een 

stukje uit en stop het weer terug. Nodig de leerling uit om zelf in de zak 

of achter uw rug te zoeken. 

4 Imiteert eenvoudige spelbewegingen 

Maak bewegingen tijdens het liedje over de knuffel: Zag twee beren – 

nadoen van brood smeren; Er zaten zeven kikkertjes – springen; Poesje 

mauw – lekker-gebaar bij ‘smullen wij’. Laat de leerlingen de 

bewegingen nadoen. Doe deze eventueel eerst samen met de leerling. 

5 Imiteert eenvoudige spelhandelingen 

Voer een handeling met een knuffel uit de zak uit. Stop de knuffel 

bijvoorbeeld in bed of geef hem een kus. Laat de leerling dit nadoen met 

zijn knuffel uit de zak, eventueel door het eerst samen te doen. 

6 Imiteert een reeks spelhandelingen 

Voer verschillende handelingen met de knuffel uit de zak uit. Stop de 

knuffel in een stoel, geef hem een slokje drinken en leg hem in bed. De 

leerling mag dit nadoen met zijn knuffel. 

-Stop de knuffels niet in een zak, maar in een huis. De leerlingen kunnen nu zelf de knuffel uit het 

huis halen die ze willen. 

Laat een leerling een knuffel uit de zak pakken. Laat hem aan de knuffel voelen en laat hem 

bekijken. Zing een liedje over de knuffel. Voer een kleine handeling uit met elke knuffel: geluidje 

maken, verstoppen of in bed leggen. Hierna is de volgende leerling aan de beurt.   

-Stop andere voorwerpen in de zak (autootje, keukenspullen). Zorg bij elk voorwerp voor een 

liedje.  

Zorg voor een grote stoffen zak met knuffels. Zorg voor grotere en kleinere knuffels. 

DOMEIN Spelontwikkeling 
SUBDOEL Spelontwikkeling 

Laat de leerlingen de grote zak zien. Wat zou erin zitten? 

De leerlingen stoppen alle knuffels weer in de zak.  

Bedenk bij elke knuffel een passend liedje.   
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 Materialen en voorbereiding 

 

Activiteit 

 
 Suggesties voor herhaling 
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