Peuters

AAN DE SLAG
LIEFDE

Tip! Bekijk ook eens Spelen met
prentenboeken van Anke
Boxmeer en Els van Dijck. Hier
vind je nog meer lessuggesties
voor peuters rondom het boek
Raad eens hoeveel ik van je hou.

In deze thema-uitwerking richten we ons op het
hartverwarmende prentenboek Raad eens hoeveel ik van je
hou. Een mooi thema (Liefde) dat voor de jongste kinderen al
herkenbaar is. In dit prentenboek wil Hazeltje iets heel
belangrijks vertellen aan grote Haas: “Raad eens hoeveel ik
van jou hou?” Met zijn armen probeert hij te laten zien
hoeveel dat is, maar Grote Haas doet daar meteen een schep
bovenop: “Zoveel hou ik van jou!”Achter elkaar laten Hazeltje
en Grote Haas elkaar zien hoeveel ze van elkaar houden.
Het boek is geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar. De thema’s
liefde, familie en vriendschappen sluiten goed aan op de
belevingswereld van de kinderen.

Raad eens hoeveel ik van je hou – Interactief
voorlezen
In het boek Raad eens hoeveel ik van je hou maken de kinderen
kennis met het thema Liefde. Het boek dient dan ook als mooie
aanleiding voor een introductiegesprek over dit onderwerp.
Introductie activiteit
Laat de voorkant van het boek zien. Wat zien de kinderen op deze
prent? Wat zijn het voor dieren? Waar zou het verhaal over gaan?
Laat de kinderen zoveel mogelijk fantaseren.

Tip! Raad eens hoeveel ik van je
hou is verschenen als kartonnen
boekje, zacht boekje,
televisieserie, geanimeerde versie
op YouTube, getallenboekje,
kleurboekje, babyboekje. Kortom:
ontzettend veel variatie!

Wanneer: De activiteit zet je
in tijdens het voorlezen.
Hoofddoel: Vergroten van
sociaal-emotionele ontwikkeling
en motorische ontwikkeling
Groepsgrootte: Met de hele
groep

Tijdens activiteit
Lees het boek voor aan
de peuters. Stel af en toe een vraag over of naar aanleiding
van het verhaal. Hoe kan Hazeltje laten weten dat hij nog
meer van Grote Haas houdt? Door alle kinderen actief te
betrekken bij het voorlezen, zullen ze nog beter luisteren
naar het verhaal en vergroot je het verhaalbegrip.

In het verhaal is te zien dat Hazeltje en Grote Haas heel veel van elkaar houden. In het prentenboek
beelden Hazeltje en Grote Haas hun liefde uit door hun armen heel wijd uit te rekken. Kunnen de
kinderen op deze manier ook laten zien hoeveel ze van iemand houden? Daag de kinderen uit om zo
hoog en breed mogelijk hun armen uit te strekken.
Afsluiting activiteit
Bespreek het verhaal na afloop met elkaar na en vraag de kinderen van wie (of wat) zij het meeste
houden. Hoeveel houden ze van van diegene? Kunnen ze dat ook uitbeelden?

Raad eens hoeveel ik van je hou – Naspelen met knuffels
Lees het prentenboek niet één keer voor, maar biedt het
meerdere keren aan. Het herhalend aanbieden van een boek
schept de mogelijkheid om het verhaal nog eens goed te
horen en hierover na te praten. Bovendien kan je het verhaal
op verschillende manieren aanbieden en focussen op diverse
ontwikkelingsgebieden. De ene keer zet je het verhaal in om
de taalontwikkeling te stimuleren, de andere keer om de
motorische ontwikkeling te stimuleren etc.
Tijdens deze activiteit spelen de kinderen het verhaal na
terwijl er uit het boek wordt voorgelezen. De focus ligt
hierbij op stimuleren van creativiteit en fantasie.

Wanneer: De activiteit zet je
in na het voorlezen.
Hoofddoel: Vergroten van
verhaalbegrip en fantasie.
Groepsgrootte: Met de hele
groep

Introductie activiteit
Richt een hoek in als bos (of ga naar buiten) en zorg voor knuffels en voorwerpen die passen bij het
verhaal. Als alles is ingericht, bespreek je het met de kinderen na. Wacht eerst tot ze het zelf
opmerken. Hiermee wek je de nieuwsgierigheid. Wat zien de kinderen in de hoek? Wie zien de
kinderen allemaal? Hé een Haas, en nog een Grote Haas, een bos.. Dat lijkt wel heel erg op de
voorkant van het voorleesboekje Raad eens hoeveel ik van je hou (laat de kaft aan de kinderen zien).
Kennen de kinderen dit verhaal nog? Vertel dat je het boekje gaat voorlezen en dat de kinderen
ondertussen het verhaal gaan naspelen met de knuffels en voorwerpen.
Tijdens activiteit
Lees het boekje rustig voor, zodat de kinderen ondertussen kunnen spelen. Laat de prenten aan de
kinderen zien, zodat zij de dieren in het boekje kunnen nadoen. Betrek de kinderen er zoveel
mogelijk bij tijdens het lezen: de kinderen kunnen de bewegingen van de dieren nadoen, kunnen de
knuffels laten praten, kunnen extra verhaaltjes toevoegen aan het boek. Stimuleer de fantasie en
creativiteit van de kinderen zoveel mogelijk.
Afsluiting activiteit
Tijdens de activiteit was er sprake van geleid spel. Geef de kinderen na het voorlezen ook de ruimte
om vrij te spelen. De kinderen kunnen het verhaal misschien wel navertellen. Navertellen vereist dat
de kinderen opnieuw het verhaal moeten reproduceren. Bovendien kan vrij spel ervoor zorgen dat
de kinderen nieuwe verhalen en personages bedenken. De creativiteit wordt tijdens dit soort spel

nog meer gestimuleerd.

Konijntje krijgt een liefdesbrief
De korte, vrolijke video ‘Konijntje krijgt een liefdesbrief’ sluit
goed aan op het verhaal van Raad eens hoeveel ik van je hou.
In het filmpje gaat Konijntje keer op keer naar de brievenbus.
Maar ze krijgt maar geen post. Maar op een dag ligt er een
hele bijzondere brief in de bus: een liefdebrief van Konijn.
Introductie activiteit
Vertel de kinderen dat ze gaan kijken naar een video van
twee konijntjes. Eén konijntje krijgt een brief van de andere
konijn. Wat voor brief zou het zijn? Wat zou er op staan?

Wanneer: De activiteit zet je
in na het bekijken van de video.
Hoofddoel: Vergroten van
taalontwikkeling
Groepsgrootte: Met de hele
groep

Tijdens activiteit
Start de video en bespreek het met elkaar na. In het filmpje
kreeg Konijntje een briefje met hartjes erop. Van wie heeft Konijntje deze brief gekregen? En
waarom stuurt Konijn dit naar haar? Waarom staan er hartjes op? Vindt Konijn haar lief?
Vertel de kinderen dat ze nu ook een kaartje gaan maken. Teken eerst zelf een groot hart en laat de
kinderen hier zelf op tekenen: waar (of van wie) houden de kinderen? Schrijf dit er zelf bij. Stel
tijdens het tekenen interactieve vragen over diegene/datgene waar de kinderen van houden. Let op:
tijdens deze activiteit gaat het meer om het gesprek (taalontwikkeling) dan om het eindproduct.
Afsluiting activiteit
Hebben de kinderen de kaart voor iemand gemaakt? Doe de kaart dan, net zoals in de video, op de
post. Geef de kinderen een envelop en ga met elkaar naar de brievenbus. En nu, in spanning,
afwachten tot de kaart aankomt!

Wij zijn erg benieuwd wat jullie van de activiteiten vinden! Deel jullie foto’s, ervaringen en tips op
onze Facebook, Twitter of Instagram (#kindenmedia) of mail naar communicatie@sardes.nl

