Mensen: Ik en Jij
Boek “Zie je wat ik doe?”
Het boek is uitnodigend voor kinderen. Het gaat over herkenbare gebeurtenissen en situaties. Elke pagina
begint met dezelfde vraag: “Zie je wat ik doe?”. Dit maakt het een leuk boekje om, al lezend, achter de
beleving van je kind(eren) te komen. Het ene kind zal direct antwoord geven als je de openingsvraag stelt.
Misschien vertelt hij/zij iets over wat op de foto te zien is en misschien is de foto aanleiding om over een
eigen ervaring te vertellen. Geef hier alle ruimte voor en laat de tekst nog even achterwege. Als je kind niet
direct antwoord geeft op de openingsvraag, vertel dan eens wat jij allemaal ziet op de foto en praat over
een ervaring die het bij jou oproept. Op deze wijze beleven jullie het boekje op een andere manier dan
wanneer het direct voorgelezen wordt. Als jullie later het boekje er nog eens bij pakken, dan is het leuk om
ook de tekst voor te lezen. Valt het jullie op dat er op iedere pagina rijm voor komt?
Dikkie Dik kaartspel
Het kaartspel is in eerste instantie bedoeld om er kwartet of zwarte piet mee te spelen. Voor veel kinderen
in de peuterleeftijd is dit nog best lastig. Je kunt het spel makkelijker maken door niet alle kaarten te
gebruiken (minder setjes, minder kaartjes per setje) of met de kaarten open op tafel te spelen.
Maar de kaarten zijn ook zeer geschikt om er een variant van memory of lotto mee te spelen. Hieronder
hebben we enkele varianten uitgewerkt. Bij iedere spelvariant kan het je kind helpen om eerst samen de
kaartjes te bekijken en door te spreken: “Wat doet Dikkie Dik?”; “Waar speelt Dikkie Dik mee?”; “Wat zie je
op het kaartje?”. Op deze manier help je je kind om de kaartjes beter te zien, te herkennen en daardoor
misschien wel beter te onthouden. Benoem ook tijdens het spelen wat er op de kaartjes staat, en stimuleer
je kind om dat ook te doen.
Van alle kaartjes zitten er vier in het kaartspel. Bij onderstaande spelletjes gebruiken we er daar steeds
twee van. Zoek een aantal setjes (twee dezelfde kaartjes) uit het pak kaarten. Begin met vier setjes en
breidt dat later uit.

Variant 1 : Paren maken
Leg de kaartjes open (met de plaatjes naar boven) op tafel neer. Zoek vervolgens, om de beurt, dezelfde
kaartjes bij elkaar.

Variant 2 : Lotto
Leg van alle set kaarten er één open op tafel neer. Zorg dat er van elke kaart een tweede op een gesloten
stapel ligt. De eerste speler pakt een kaart van de stapel en zoekt bij de open kaarten waar dezelfde kaart
ligt. Wanneer deze gevonden wordt, worden de kaarten op elkaar gelegd. Dan is het de beurt voor de
volgende speler.

Variant 3 : Memory
Schud de kaartjes goed door elkaar en leg ze met het plaatje naar beneden op de tafel. Om de beurt mag je
twee kaartjes omdraaien. Als de kaartjes bij elkaar horen heb je een “memory” en mag je de kaartjes
pakken. Als de kaartjes niet bij elkaar horen dan draai je de kaartjes weer om en is de andere speler aan de
beurt. Het spel is afgelopen, als alle kaartjes gepakt zijn. Wie heeft de meeste “memories”?

Variant 4 : Sorteerspel
Geef je kind een stapel kaartjes. Eén voor één worden de kaartjes omgedraaid en op tafel gelegd. Als een
kaartje al op tafel ligt komt het nieuwe kaartje er bovenop. Deze variant kan ook met setjes van drie of vier
dezelfde kaartjes gespeeld worden.
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