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Ontwikkelingsgebied
Taal

Organisatie
Hele groep
Startactiviteit

Doel
Woordenschatuitbreiding en leesplezier

Materialen
•  boekje Kijk eens in de speeltuin van 

Liesbet Slegers (uitgeverij Clavis, ISBN 
9789044819946). Dit boekje bevat 
bladzijden die uitgeschoven kunnen worden. 
U ziet telkens het konijntje. Als de bladzijde 
is uitgeschoven is het konijntje niet meer 
alleen, maar speelt het samen met het 
meisje.

• woordkaarten bij het boekje
• spelpoppetje meisje

Voorbereiding
Voor deze les is het belangrijk dat je over het 
boekje beschikt.
Print de woordkaarten uit en het spelpoppetje. 
Plak het spelpoppetje op karton en lamineer 
deze. Zorg voor een standaard of blokken zodat 
de woordkaarten rechtop gezet kunnen worden.

Startwoorden
Speeltuin – samen spelen – alleen – zandbak – 
glijbaan – ballenbad – schommel – trampoline 
- speelhuisje

Basiswoorden
Vol – leeg, boven – beneden, hoog – laag,  
op - neer

Activiteit in stappen:
Stap 1 
Pak het boekje en laat de voorkant zien. Stel de 
volgende vragen:
• Wat is het meisje aan het doen?
• Is ze alleen?
• Heb je thuis ook een schommel?
• Hou je van schommelen?
We gaan het boekje lezen, luister maar.

Stap 2 
Lees het boekje voor en schuif telkens de 
bladzijde uit, zodat de kinderen kunnen zien wat 
er gebeurt. Benoem vooral de woorden alleen 
en samen.

Stap 3 
Pak nu de woordkaarten erbij en benoem de 
speeltoestellen. Zet de woordkaarten telkens 
rechtop. Vraag aan de kinderen waar deze 
speeltoestellen staan. Gaan zij ook wel eens 
naar de speeltuin?

Stap 4 
Pak het spelpoppetje erbij. Geef elke keer een 
opdracht. Een van de kinderen kan het dan 
uitvoeren. Voor oudere peuters kunnen ook 
twee opdrachten achter elkaar gegeven worden.
• Het meisje gaat naar de zandbak.
• Het meisje gaat schommelen.
•  Het meisje gaat eerst naar de trampoline en 

daarna naar het speelhuisje.

Extra activiteit voor peuters

Kijk eens in de speeltuin
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Stap 5 
Lees het boekje nog een keer voor en doe de 
bewegingen na die er in staan:
• Doe alsof je een emmer helemaal vol schept.
•  Maak je helemaal lang: glij met je hand van 

boven naar beneden langs je lichaam.
• Doe alsof je de ballen in de lucht gooit.
•  Zwaai met je armen van voor naar achter zo 

hoog als je maar kunt.
• Spring op en neer en op en neer.
•  Zwaai naar je vriendjes; wij zijn niet alleen in 

de groep.

Afsluitende vragen
Wanneer ga je weleens naar een speeltuin?  
Met wie?
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