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Reageert op de eigen naam als een vertrouwd persoon hem  

roept/aanspreekt 

Noem de naam van de leerling. Als de leerling reageert bekijkt u samen 

zijn sticker op de grond. 

2 Vindt een bekende persoon in de ruimte als de leerkracht de  

naam noemt/het gebaar maakt 

Noem tegen de leerling de naam van een bekende persoon 

(medeleerling). Vestig de aandacht hierop en laat diegene zijn sticker 

zien. 

3 Reageert op bevestiging/beloning 

Beloon de leerling als hij zijn sticker goed heeft verstopt, als hij laat zien 

waarmee de sticker is verstopt en als hij de sticker weer laat zien.  

4 Wijst één benoemd lichaamsdeel aan 

Noem een lichaamsdeel van de leerling en wijs het aan. Zit de sticker 

daaronder verstopt? Laat de leerling het lichaamsdeel aanwijzen en 

kijken of de sticker eronder zit. Begin met een eenvoudig lichaamsdeel 

zoals ‘hand’. Herhaal lichaamsdelen door ze alleen te benoemen en de 

leerling ze aan te laten wijzen. 

5 Wijst vier benoemde lichaamsdelen aan 

Noem een lichaamsdeel van de leerling. Zit de sticker daaronder 

verstopt? Laat de leerling het lichaamsdeel aanwijzen (eventueel eerst 

bij de leerkracht) en kijken of de sticker eronder zit. Herhaal dit voor 

meerdere lichaamsdelen. 

6 Wijst een benoemd voorwerp/afbeelding aan bij vier  

keuzemogelijkheden 

Voor en na het verstoppen van de stickers kijkt u samen met de leerling 

wat er op de stickers staat. Noem een afbeelding van één van de 

stickers. Laat de leerling dit aanwijzen. Wijs eventueel eerst zelf de 

plaatjes aan terwijl u dit benoemt.  

Geef elke leerling een sticker. Deze plakken ze (samen met u) op de grond. Bedek uw eigen 

sticker met een lichaamsdeel. Bijvoorbeeld met een hand of door erop te zitten. Vraag de 

leerlingen waar de sticker is. Waaronder zit het verstopt. Wijs het lichaamsdeel waarmee u het 

heeft verstopt aan en benoem het. Laat de leerlingen ook hun eigen sticker met een lichaamsdeel 

verstoppen. Omstebeurt mogen ze zeggen of laten zien waarmee ze hun sticker hebben verstopt. 

Aan het einde van de activiteit mogen alle leerlingen hun sticker meenemen om te bewaren. 

Zorg voor (grote) stickers met duidelijke plaatjes. Maak genoeg ruimte op de grond. 

-laat de leerlingen de lichaamsdelen van elkaar aanwijzen en benoemen 
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-verstop de stickers onder lichaamsdelen van een pop 
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