
Wortel en Tomaat zijn goede vrienden.
Ze spelen samen in het bos.
Tomaat verstopt zich en Wortel moet haar zoeken.
Tomaat rent weg.
‘Een, twee, drie … tien! Wie niet weg is, is gezien!’, 
roept Wortel.
Hij begint te zoeken.

Verwerkingsvragen
Deel 1  Waar zijn Wortel en Tomaat?
  Wat spelen Wortel en Tomaat?
  Wie verstopt zich?
  Waar leunt Wortel tegenaan?
  Wie van jullie kan er al tot 3 tellen?
  Waar verstoppen jullie zich zoal?
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Plots struikelt Wortel over iets.
‘Auw!’, roept het. 
Het is Aardappel.
‘Sorry, Aardappel, ik had je niet gezien’, zegt Wortel. 
‘Heb ik je pijn gedaan?’, vraagt Wortel.
‘Ja’, zegt Aardappel. Hij wijst naar zijn knie.
‘Het spijt mij,’ zegt Wortel lief, ‘zal ik er een zoentje op geven?’
‘Dat is goed’, zegt Aardappel.
Wortel geeft Aardappel een zoen op zijn knie.
‘Dank je wel, het is al veel beter’, zegt Aardappel.
‘Waar blijf je, Wortel?’, schreeuwt Tomaat.
‘Dat is Tomaat’, zegt Wortel tegen Aardappel.
‘Tomaat heeft zich verstopt. Wil je meehelpen zoeken,  
Aardappel?’, vraagt Wortel.
‘Goed’, zegt Aardappel.

Verwerkingsvragen
Deel 2  Wat is er gebeurd?
  Waar heeft Aardappel zich pijn gedaan?
  Wat zegt Wortel?
  Wat ligt er op de grond in het bos?
  Wat doe jij als je je pijn hebt gedaan?
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Samen vinden ze Tomaat snel.
‘Wat bleef jij lang weg, zeg!’, moppert Tomaat  
tegen Wortel.
Tomaat kijkt niet eens naar Aardappel.
‘Aardappel wil meespelen’, zegt Wortel. 
Tomaat zegt tegen Wortel:  
‘Nu tel ik en mag jij je verstoppen.’
‘Tomaat! Je doet alsof Aardappel er niet is’,  
zegt Wortel.
‘Sorry’, zegt Tomaat tegen Aardappel.
Tomaat geeft Aardappel een hand.
‘Goede dag, Aardappel,’ zegt ze,  
‘natuurlijk mag je meespelen.’
‘Dank je wel’, fluistert Aardappel.
‘En mag ik nu tellen alsjeblieft?’, vraagt Tomaat.
‘Natuurlijk mag jij tellen’, zegt Wortel. 
‘Dank je wel!’, zegt Tomaat. 

Verwerkingsvragen
Deel 3  Wie helpt Wortel zoeken?
  Wat doen Aardappel en Tomaat?
  Wat fluistert Aardappel tegen Tomaat?
  Wat zeg jij als je iets wilt vragen?
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kiest een klasgenoot uit. Hij/zij geeft het herfstblad aan deze persoon … Ze 
gebruiken telkens de toverwoordjes ‘alstublieft’ en ‘dank u wel’. Je kunt hier 
ook de namen inoefenen: ‘alsjeblieft, Simon’, ‘dank je wel, Eline’.
Doel is hier het inoefenen van de beleefdheidsregel bij het geven en aannemen van een voorwerp.

Samenknap Taalknap  

2 inoefenen
Zet de kinderen nu tegenover elkaar (in twee 
rijen) en laat hen inoefenen. Je geeft de kinderen 
per twee één potje met enkele noten in. Het  
ene kind geeft het potje aan het andere kind  

(alsjeblieft, Simon). Het andere kind neemt  
het aan (dank u wel) en neemt er een noot uit. Ze doen dit tot alle noten  
uit het potje zijn.
Doel is hier het inoefenen van de beleefdheidsregel bij het geven en aannemen van een  
voorwerp.

Zelfknap Taalknap  

3 welk toverwoordje  
 past wanneer
Geef voorbeelden en vraag aan de kinderen welk 
toverwoordje hier past.
Stimuleer hen om met een zin te antwoorden. 

Soms is één woord voldoende. 
-  Je hebt per ongeluk iemand een duw gegeven. 
-  Je zou graag een koek hebben.
-  Je krijgt een cadeau.
-  Je hebt er spijt van dat je je broer of zus hebt pijn gedaan.
-  Je raapt een papiertje op en geeft dit aan je mama.
- Je wilt graag met het speelgoed van je broer of zus spelen.
- Je oma helpt je bij het dichtknopen van je jas.
-  Je weet het toilet niet zijn en vraagt het aan de juf.
-  … 
Kunnen de kleuters zelf voorbeelden geven van wanneer zij de toverwoord-
jes gebruiken?
Doel is hier dat ze leren welk woord wanneer past en dat je deze in veel verschillende  
dagelijkse situaties gebruikt. 

Samenknap  

4 dag- of weekopdracht
Vertel de kinderen dat we er vandaag of deze week extra op 
letten om de toverwoordjes te gebruiken. Doe een eikel in een 
pot telkens wanneer je de kleuters een toverwoord hoort ge-
bruiken. Als er genoeg toverwoordjes gebruikt worden (de pot 

Belangstellingscentrum
het bos
de herfst 
samen spelen

 

Sociale vaardigheid
 interpersoonlijke vaardigheden –  
 effectieve communicatie (beleefdheid)

Lees eerst dit
Kinderen in de eerste kleuterklas moeten leren rekening houden met elkaar.
Dat is voor hen zeker wennen. Wanneer kinderen met elkaar rekening hou-
den, wil dit zeggen dat ze respect tonen voor elkaar. Aan de basis van res-
pect liggen de primaire omgangsvormen en de basis communicatieregels. 
Heel primair hebben we het over ‘de drie toverwoordjes’: ‘alstublieft’, ‘dank 
u wel’ en ‘sorry’. Veel kinderen krijgen deze al van thuis uit mee. Kleuters 
nemen ze af en toe of regelmatig in de mond. Naast de continue aandacht 
die je als leerkracht hiervoor hebt, is het goed om eens extra aandacht te 
hebben voor, en stil te staan bij, deze drie toverwoordjes. In plaats van ‘sorry’ 
kun je ook ‘het spijt me’ gebruiken.   

Ontwikkelingsdoelen 
Vind je per onderwijsnet terug in de leraarskamer leraarskamer.diekeure.be. 

Activiteiten
Sommige activiteiten kun je makkelijk klassikaal doen, andere doe je beter 
in kleine groepjes, terwijl de andere kleuters hoekenactiviteiten doen. Jij 
kent je klasgroep het best en kiest zelf hoe groot je de groep maakt.

Samenknap Taalknap  

1 geven en nemen
Sta of zit in een kring. Leg uit dat wanneer je iets 
aan iemand geeft, je dan ‘alstublieft’ zegt. Wan-
neer je van iemand iets krijgt, zeg je ‘dank u wel’.
Neem een groot herfstblad en laat de kleuters dit 

aan elkaar doorgeven. Het kind dat het herfstblad heeft, stapt de kring in en 

is vol), dan kunnen ze op het einde van de dag/week de trofee ‘dankjewellen 
en alsjeblieften’ krijgen, bijvoorbeeld een klastrofee en een beloningssticker 
voor elke leerling. Je kunt beloningsstickers en spaarkaarten terugvinden in 
de leraarskamer. 
Doel is hier het inoefenen van de beleefdheidsregel in het dagelijkse leven.

Samenknap  

5 de klasregels
Je kunt er eens de klasregels bij halen. Staat beleefd zijn of het 
gebruiken van de toverwoordjes daar tussen? Hoe kunnen we 
dit in een beeld gieten? Misschien is de derde tekening van 
ons verhaal wel geschikt? In de leraarskamer vind je een icoon 

voor de toverwoordjes. Zo kun je het hele schooljaar naar de toverwoordjes 
verwijzen.
Doel is hier de toverwoordjes te bestendigen. We blijven hier aandacht voor hebben. 

Taalknap  

6 schreeuwen en fluisteren
In het verhaal komen de woorden ‘schreeuwen’ en ‘fluisteren’ voor.
De kinderen staan in een kring. Eerst vraag je (of de klaspop) 
zacht ‘Willen jullie gaan zitten, alsjeblieft’. De kleuters zetten zich 
neer. Daarna zeg  je luid (of de klaspop) ‘Sta recht’. Vraag aan de 

kleuters wat ze ervan vonden. Hoe voelden ze zich? Zijn ze geschrokken? Wat 
horen ze het liefst als mensen hen iets vragen? 
Leg hen uit dat niet enkel wat je zegt maar ook hoe je het zegt belangrijk is.

Zet de kleuters per twee en laat ze beurtelings aan hun klasgenootje  
vragen om iets te doen. Jij zegt hen voor: geef me een hand, ga alstublieft 
zitten … De ene keer doen ze dit al schreeuwend, de andere keer al fluiste-
rend. Je kunt het effect ook nog versterken door hen de ene keer boos en de 
andere keer blij te laten kijken. Maak foto’s.
Doel is hier de kinderen te laten ervaren dat de manier waarop je iets vraagt of zegt heel  
anders kan aanvoelen en ook een ander effect, andere reactie kan hebben.

Samenknap Beeldknap  

7 samen knutselen
De kinderen mogen stempelen met een aardappel.  
Je kunt hiervoor eventueel de kleurplaat van 
Aardappel gebruiken die je vindt in de leraarska-
mer. De kleuters werken per twee en moeten één 

stempel delen. Ze letten op het gebruik van de woorden ‘alstublieft’ en ‘dank 
u wel’. Je kunt dit principe uiteraard toepassen in elke creatieve activiteit. 
Doel is leren rekening houden met elkaar en delen.
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Boeken
Anton en de blaadjes  Ole Könnecke Davidsfonds 2008 herfstblaadjes
Gonnie en vriendjes: zoek en vind Olivier Dunrea Gottmer 2009 verstoppen
Sorry!  Norbert Landa Veltman 2009 sorry
De poep- en piesprinses  Pimm van Hest Clavis 2011 onbeleefd zijn
Schatjepatatje   Marita de Sterck De Eenhoorn 2009 goede manieren

Ouders betrekken
Onze groenten speelden deze week verstoppertje in het bos. Tomaat was 
toen nogal onbeleefd.
We werken deze week rond de sociale vaardigheid ‘communicatie’ en in  
het bijzonder rond ‘beleefdheid’. De kinderen oefenden drie toverwoordjes: 
‘alstublieft’, ‘dank u wel’ en ‘sorry’. We hebben de kleuters gevraagd om er 
ook thuis extra op te letten dat ze de toverwoordjes gebruiken. Misschien 
merk je dit wel of kun je hen nog extra stimuleren? 
Kan je kind al iets vertellen over Wortel en Tomaat?

Je kunt dit briefje kleven op de achterzijde van een kunstwerkje of een foto 
die naar aanleiding van de activiteiten is gemaakt.

Samenknap Taalknap

8 winkelen
De kleuters gaan noten, bladeren, eikels …  
kopen in de winkelhoek. Wijs hen erop dat ze  
beleefd moeten aanschuiven in de rij en letten op 
‘alsjeblieft’ en ‘dank je wel’. 

Je kunt dit uiteraard ook oefenen tijdens het  
dagelijkse klasgebeuren: uitdelen van de drankjes, koeken, brieven …
Doel is omgangsvormen en toverwoordjes inoefenen.

Samenknap

9 poppen verstoppen
De poppen uit de poppenhoek spelen verstoppertje zoals  
Wortel, Aardappel en Tomaat. Mag iedereen meespelen?
Doel is het verhaal verwerken door na te spelen. 

Samenknap Natuurknap

10 verstoppertje in de klas
Speel verstoppertje in de klas. Laat vijf kinderen 
elk een voorwerp dat met het bos of herfst te ma-
ken heeft (tak, eikel, bolster, blad, paddenstoel), 
verstoppen in de klas. De andere leerlingen staan 

tegen de muur en houden hun ogen dicht. Klaar? Zoeken maar.
Doel is het verhaal verwerken door na te spelen. 

Samenknap Natuurknap

11 zoek je vriend
De kleuters krijgen allemaal een kaartje waarop 
een element uit het bos of de herfst staat afge-
beeld. Van elke afbeelding zijn er twee dezelfde. 
De kleuters stappen rond in de klas en tonen aan 

niemand hun kaartje. Ondertussen speelt er natuurmuziek (bosgeluiden 
die je op YouTube vindt). Stopt de muziek, dan mogen ze hun plaatje tonen 
en het overeenkomstige plaatje zoeken. Hebben ze elkaar gevonden, dan 
geven ze elkaar een hand en zeggen: ‘Goeiedag, ik ben …’

Samenknap Beeldknap

12 foto’s kijken
Laat de foto’s die je hebt genomen tijdens activi-
teit 6 zien en laat de kleuters benoemen wie ze 
zien en of de kleuter roept of fluistert.
Doel is schreeuwen en fluisteren te herkennen. Bijvoorbeeld 

door een verschil in afstand, gebaren en houding te zien.

23

  Verstoppertje 
spelen  kleuter

 klas
1e

1 2 3


	HETGATINDEHAAG_K1_laatste 16
	HETGATINDEHAAG_K1_laatste 17
	hetgatindehaag_1ekleuter
	HETGATINDEHAAG_K1_laatste 18
	HETGATINDEHAAG_K1_laatste 19
	HETGATINDEHAAG_K1_laatste 20
	HETGATINDEHAAG_K1_laatste 21
	HETGATINDEHAAG_K1_laatste 22
	HETGATINDEHAAG_K1_laatste 23


