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FICHE 1

Activiteit 7
Mmm ... een boek (versje)

Doel De kleuters kunnen op een speelse manier het versje memoriseren.

GO! De kleuters kunnen met de vingers, de handen of andere lichaamsdelen korte 
rijmpjes, versjes en liedjes uitbeelden. MV-DRA-1.2

OVSG De kleuters kunnen eenvoudige versjes expressief verwoorden ondersteund door 
beweging of materialen. DB-MV-DRA-03-2

VVKBaO De kleuters kunnen eenvoudige, korte versjes expressief naar voren brengen 
ondersteund door lichaamstaal, beelden en materialen. (42)

Materiaal - kleurboek, fotoboek, liedjesboek, sprookjesboek, kookboek
- kaarten: prenten van een voorwerp uit elk boek
- bijlage 2: versje

Vooraf Zorg vooraf dat je de verschillende boeken hebt.  Indien mogelijk:
- kleurboek met daarin een prent of een foto van dansende wasco’s
- fotoboek met daarin foto’s
- liedjesboek met daarin een prent of een foto van een gitaar
- sprookjesboek met daarin een prent of een foto van een tovenaar
- kookboek met daarin een prent of een foto van een pannenkoek
Indien je dit niet hebt, kan je er zelf een prent of een foto instoppen.

Goed
om weten

Kleuters memoriseren makkelijk een versje als er een geheugensteun hebben.  Het 
materiaal in deze activiteit zal daar zeker toe bijdragen.

Evaluatie Spreken 3
Liedjes en versjes actief meezeggen en meezingen

Lied en vers meezeggen in grote groep
Lied en vers meezeggen in kleine groep  
Alleen het versje zeggen of het liedje zingen
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7 Activiteit 7
Mmm ... een boek (versje)

1 Introductie
boeken
bijlage 2

In de kring liggen verschillende boeken: kleurboek, fotoboek, sprookjesboek, liedjes-
boek en kookboek. Je draagt traag het versje voor terwijl je telkens het passende 
boek toont en de prent die illustreert wat in het boek gebeurt.
In een kleurboek dansen wasco’s
In een fotoboek leven foto’s
In een sprookjesboek zit een tovenaar
Bij een liedjesboek hoort een gitaar
Maar het leukste boek is oma’s kookboek
want daarin zit een pannenkoek

2 Kern

kaarten

2.1 ✱ Kleuters leggen de boeken in de juiste volgorde
Je geeft vijf kleuters de opdracht het juiste boek te nemen op het moment dat je er 
iets over zegt.
Je draagt traag het versje voor. Bij iedere regel neemt een kleuter het passende boek. 
Wanneer alle boeken in de juiste volgorde liggen, benoemen de kleuters welk boek ze 
hebben genomen: kleurboek, fotoboek, sprookjesboek, liedjesboek, kookboek.

2.2 ✱ Kleuters nemen de passende prent
Je legt de prenten van wasco’s, foto’s, tovenaar, gitaar en pannenkoek in het mid-
den van de kring. De kleuters verwoorden wat er op de verschillende prenten staat: 
wasco’s, foto’s, tovenaar, gitaar en pannenkoek.
Om beurt leggen ze de prenten bij het passende boek. Ze gebruiken de volgende 
slagzin: De wasco’s horen bij het kleurboek
            De foto’s horen bij het fotoboek
            …
Wanneer alle prenten bij het passende boek liggen, draag je het versje nog eens 
voor. Samen met de kleuters controleer je of de prenten bij het juiste boek liggen. 
Indien nodig laat je de kleuters zelf verbeteren.

2.3 ✱ Kleuters vullen het versje aan
Je draagt het versje voor aan de hand van de boeken en de prenten. Jij begint en bij 
iedere regel vullen de kleuters het versje aan. 
In een kleurboek dansen WASCO’S
In een fotoboek leven FOTO’S
In een sprookjesboek zit een TOVENAAR
Bij een liedjesboek hoort een GITAAR
Maar het leukste boek is oma’s kookboek
want daarin zit een PANNENKOEK
Als variatie kun je de prenten van de voorwerpen omgekeerd leggen. De kleuters 
vullen het versje aan. Ter controle draai je na elke zin de prent om.

2.4 ✱ Boeken verwisselen van volgorde
De kleuters doen hun ogen dicht. Je verwisselt enkele boeken van plaats. Draag nu 
het versje voor. De kleuters volgen op de boeken. Na het versje vertellen ze welke 
prenten verwisseld zijn van plaats: het fotoboek en het kookboek zijn verwisseld van 
plaats.

3 Afsluiter Draag het versje voor samen met de kleuters. Steek hierbij de prenten telkens in het 
passende boek. 
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Bijlage 2 Versje

In een kleurboek dansen wasco’s

In een fotoboek leven foto’s

In een sprookjesboek zit een tovenaar

Bij een liedjesboek hoort een gitaar

Maar het leukste boek is oma’s kookboek

want daarin zit een pannenkoek
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