
Lestips bij

Korte inhoud:

De leukste vingerversjes en 
beeldende liedjes voor jonge 
kinderen. Ontdek bekende en 
minder bekende versjes! De 
versjes stimuleren de taalont-
wikkeling én de ontwikkeling 
van de fi jne motoriek. Op de dvd 
zie je de versjes en liedjes met 
de bijpassende gebaren!

• Korte versjes en liedjes zijn heel ge-
schikt om te gebruiken tijdens de ge-
zamenlijke rituelen (bv.: het koek- en 
drankmoment, het toiletbezoek, het 
onthaal, het afsluiten van de dag)

• Waarnemen van onze handen en 
vingers bij deze hand- en vingervers-
jes. Bv.: pag. 50: Vijf kleine vogels, 
pag. 37: De vingers van mijn hand. 
Het is ook heel interessant om de bij-
behorende dvd te bekijken. Daarop 
worden alle gebaren voorgedaan.

• Versjes opzeggen van stil naar luid, 
met een piepstem, met een lage en 
een hoge stem …

• Picto’s aanbieden die ondersteu-
nend werken bij de verschillende 
stappen van het versje (= visuele 
ondersteuning bij het memoriseren). 
Daarna vraag je de kleuters om de 
picto’s in de juiste volgorde te leggen.

• Muziekinstrumenten gebruiken om 
het ritme van het versje aan te voelen. 
Bv.: handtrom, bellenkrans, triangel.

• Je laat de kleuters een versje opzeg-
gen in de microfoon (alleen, per twee, 
in groepjes).

• Fantasie beleven rond de versjes/
liedjes door zich te verkleden in een 
bepaald personage. Of door te bewe-
gen als een bepaald personage: een 
trage slak, een vlugge bij, een grote 
olifant, een kleine muis …

• Experimenteren in de klas met ma-
terialen die bij het versje horen. Bv.: 
pag. 42: Keteltje dik van buik: fl uit-
ketels in de keukenhoek, pag. 43: Op 
weg: zand, steentjes, keien.

Thema’s: 
vingerversje, handspel, liedje
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Bij De muisjes (pag. 25)

Op welke voorwerpen gaat het muisje zitten?

Trek een lijn van het ene voorwerp naar het andere.

Kleur daarna de voorwerpen in.



Bij De spinnetjes (pag. 41)

Stempel met je dikke duim 4 spinnen in 
het web.

Teken de ogen en poten aan elke spin.



Bij het aaiversje (pag. 71)

Beplak het schaap met witte wol. 

Aai het schaap als het werkje droog is.

Kleur de pyjama van het kindje blauw.


