
 

 

 
 

 

Thema Mensen 
 
Het thema waar we nu mee aan de slag gaan is mensen. 
Want wie ben ik eigenlijk? En wie ben jij? Wat zijn de 
verschillen tussen jou en mij?  
 
De kinderen beginnen tijdens dit thema eerst met het 
ontdekken van zichzelf. Ze ontdekken hun eigen lichaam 
door eens goed in de spiegel te kijken en door het 
benoemen van de lichaamsdelen. Waar zit je knie 
bijvoorbeeld? Of je arm? En hoeveel armen of benen heb ik 
eigenlijk?  
 
Het volgende deel van dit thema bestaat uit het bekijken van 
de verschillen. Deze verschillen kunnen bijvoorbeeld zijn 
tussen jongens en meisjes maar ook tussen jong en oud. Er 
wordt ook stilgestaan bij wie de kinderen allemaal al kennen. 
De kinderen leren steeds meer verschillende mensen kennen, binnen en buiten het 
kinderdagverblijf. Het is goed om stil te staan bij de mensen die de kinderen allemaal al kennen. 
Ook is het goed om stil te staan bij de verschillende zintuigen; wat hoort het kind, wat ziet het kind, 
wat proeft het kind. Dit zijn dingen die we zullen oefenen op het kinderdagverblijf maar die je als 
ouder ook thuis kunt oefenen met je kindje.  
 
Baby’s 
Je kunt ook bij de baby’s het bewustzijn en de taalontwikkeling stimuleren. Benoem bijvoorbeeld 
alles wat je doet. Bij het verschonen of tijdens het wassen. Denk aan; “we gaan nu jouw beentjes 
wassen”. Baby’s zullen dit nog niet nazeggen maar door alles wat je doet te benoemen stimuleer je 
de taalontwikkeling. Hierdoor gaan kinderen vaak sneller praten en beter begrijpen wat je bedoelt 
naarmate ze wat ouder worden.   

 
Dreumesen/ peuters 
Bij de peuters en dreumesen kan je thuis ook oefenen. Wanneer je je 
kindje aankleedt kan je bijvoorbeeld benoemen of vragen wat je doet. 
Denk aan; “Nu doen we jouw beentjes in jouw broek” of “Hoe doe je 
jouw broek aan?”. Zo kun je als ouder de taalontwikkeling stimuleren en 
ook het bewustzijn van het lichaam stimuleren. De kinderen horen de 
lichaamsdelen die ze hebben op die manier vaak voorbijkomen 
waardoor ze deze makkelijker kunnen onthouden. Je kan ook een keer 
met je kindje voor de spiegel gaan staan en benoemen wat je ziet of 
vragen wat het kindje ziet. Zijn er bijvoorbeeld verschillen tussen het 
kindje en jezelf? Ziet je kindje die verschillen?  
 
 

 



 

 

 
 

 

Voorleestips  
Daarnaast zijn er ook een aantal leuke voorleesboekjes die passen bij dit thema. Je kunt bij de 
bibliotheek gratis een pasje aanvragen voor je kindje en dan een voorleesboekje lenen. Een paar 
voorbeelden van voorleesboekjes die passen bij dit thema staan hieronder.  

- Job en Boeboe, geschreven door Elly van der Linden 
- Broertje te koop, geschreven door Marian 

De Smet  
- Lieve mama, geschreven door Guido van 

Genechten 
- Mijn papa, geschreven door Guido van 

Genechten  
- Billen buikje benen, geschreven door Betty 

Sluyzer  

- Dansen springen buigen, geschreven door 
Betty Sluyzer  

- Karel en zijn opa, geschreven door Liesbeth 
Slegers 

- Kaatje en haar opa, geschreven door 
Liesbeth Slegers  

 
Op onze site vind je ook de praatplaat. Dit is een afbeelding die je aan de hand van verschillende 
begrippen kan bespreken met je kindje. Deze begrippen staan ook in het document, in het 
Nederlands maar ook met een aantal vertalingen erbij.  
 
 


