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FICHE 1

Activiteit 3
Waarneming: soorten boeken

Doel De kleuters ontdekken dat boeken verschillende functies kunnen hebben.

GO! De kleuters kunnen eigenschappen van voorwerpen onderscheiden. WO-TEC-1.3

OVSG De kleuters kunnen ontdekken dat er verschillende boeken zijn. DB-NL-LEZ-03-25

VVKBaO De kleuters kunnen actief ervaringen opdoen en zo kennismaken met de functie, de 
zin of de betekenis van de dingen. (61)

Materiaal - boekenkoffer met: plastic badboekje (baby’s), geluiden/muziekboek, flapjesboek, 
tijdschrift, kookboek (liefst met foto’s), kleurboek, stickerboek (van elk soort boek 
twee exemplaren)

- kaarten: baby, kleuter, mama
- belletje

Vooraf Kleuters weten reeds hoe je in een boek kijkt, weten wat de kaft is en wat de blade-
ren in een boek zijn.
Kleuters kennen Jefke de boekenwurm.

Goed
om weten

Wees niet bang om de verschillende boeken ook bij hun juiste naam te noemen, hoe 
zouden de kleuters dat anders leren? Als leerkracht ben jij hun voorbeeld.

Doe de waarneming het liefst in kleine groepen. Zorg voor een heterogene groep, 
kleuters leren veel van elkaar.

Evaluatie Spreken 4
Verschillende begrippen verwoorden

Aanwijzen of doen wat gevraagd wordt
De begrippen verwoorden in één woord
De begrippen zeggen in een zin
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3 Activiteit 3
Waarneming: soorten boeken

1 Introductie
boekenkoffer
boekenworm

Jefke de boekenwurm heeft vandaag zijn boekenkoffer meegebracht.
Enkele kleuters gaan spelen in de hoeken waar ze een zinvol aanbod vinden dat hen 
boeit. De andere kleuters kijken in de boekenkoffer van Jefke. 

2 Kern
belletje

2.1 ✱ Experimenteren
De kleuters experimenteren met de boeken. ‘Jullie mogen kijken wat er in de boeken-
koffer van Jefke zit, als ik rinkel met het belletje leg je alle boeken terug in de koffer. 
Wat moeten jullie doen als ik rinkel met mijn belletje?’ 
Je observeert wat de kleuters doen maar vooral wat ze tegen elkaar zeggen.

2.2 ✱ De waarneming 
Je rinkelt met het belletje. De kleuters kiezen om beurt een boek dat ze leuk vinden. 
Ze vertellen er spontaan iets over. Je kunt hen helpen met enkele vragen. ‘Waarom 
vind je dat een leuk boek? Wat kun je ermee doen? Wie gebruikt zo een boek? Heb je 
thuis ook zo een boek? …’
Dan bekijk je alle soorten boeken afzonderlijk. Mogelijke vraagstelling en woorden-
schat.
‘Wie weet er waaruit dit boekje is gemaakt? Het is een plastic boekje. Het is een 
boekje waarmee baby’s in bad mogen, een badboekje. Het kan niet stukgaan als 
het in het water ligt. Het wordt alleen maar nat. (Dit kan je eens laten zien.) Baby’s 
mogen er ook op bijten of sabbelen. Mag je op de andere boeken bijten? Waarom 
niet? …
Hoe zou je zo’n boek noemen? Waaruit is het gemaakt ? (karton)
Het is een muziekboek/geluidenboek. Welk liedje/geluidje hoor je graag? Kun je het 
nadoen? Wie/wat maakt er dat geluid? Is dit een boek voor baby’s, voor grote men-
sen, voor kinderen? …’
Dit is een boek met flapjes. Achter elk flapje zit iets verstopt. Laat de kleuters een 
paar flapjes openen, sluiten en vertellen wat erachter zit. Is dit een boek voor baby’s, 
voor grote mensen, voor kinderen? ...
Je toont een tijdschrift. ‘Voor wie is dit boekje? Wie kijkt daarin? Baby’s, kinderen, 
grote mensen? Wat doen ze dan ? (lezen, soms schrijven)
Waarvoor gebruiken we dit boek? Het is een kookboek daarin staan veel recepten. In 
een recept staat wat je nodig hebt om iets lekkers klaar te maken en ook hoe je het 
moet maken. Wie gebruikt er een kookboek? …
Ik denk dat jullie zo’n boek allemaal kennen! Het is een kleurboek. Waarmee kan je 
zoal kleuren in een kleurboek? Met wasco’s, stiften, kleurpotloden … Mag je er ook 
in schilderen met verf en een penseel? Waarom wel/waarom niet? Wie gebruikt een 
kleurboek? …
Kennen jullie dit boek? Daar zitten stickers in. Het is een stickerboek. Weet iemand 
hoe je daarmee werkt? Je kijkt op de tekening waar een sticker moet gekleefd 
worden. Dan zoek je de juiste sticker en je kleeft hem op de tekening. Kunnen baby’s 
werken in een stickerboek? Wie dan wel? …’

2.3 ✱ De boeken sorteren
De kleuters leggen telkens de twee soortgelijke boeken bij elkaar terwijl ze er iets 
over vertellen.

3 Afsluiter
kaarten

Je bekijkt de kaarten, de kleuters vertellen. Ze zoeken om beurt een boekje en leggen 
dit bij de passende prent. In welke boeken kijkt een baby, een mama, een kleuter …
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