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Mediasmarties WegWijzer 
De beste mediatips voor jonge kinderen (0 – 6 jaar) op een rij! 

 

Thema: Lente 

 

Het is lente! Toegeven, het is nog een beetje fris, maar de lucht is helder, de zon schijnt en overal 

komen bloemen op en krijgen bomen en struiken weer groene bladeren. Een mooie aanleiding om 

daar wat media bij te zoeken die je dreumes, peuter of kleuter kan lezen, kijken, luisteren, spelen of 

doen! 

 

(VOOR)LEZEN 
 
Boekjes zijn een van de eerste vormen van media die je met jonge kinderen al kunt gebruiken. 
Begin dus zeker vanaf jonge leeftijd met voorlezen.  
 
Muis ontdekt (Lucy Cousins) 
Uitgeverij Leopold 
ISBN 9789025878382 

 
Voor dreumesen is er bijvoorbeeld Muis ontdekt. Een eerste 
woordjes boek van Lucy Cousins. Samen met Muis kunnen de 
allerkleinsten de wereld om hen heen ontdekken: het weer, de 
seizoenen, de tuin, geluiden, groeien enzovoorts.  
 

 
 

 

Een verrassing voor Kikker (naar Max Velthuis) 
Uitgeverij Leopold 
ISBN 978 90 258 7901 3 
 
Rat heeft een cadeautje voor Kikker. Maar hij moet wel even 
geduld hebben... Lees Een verrassing voor Kikker voor en beleef 
samen met je peuter(s) en kleuter(s) herfst, winter en voorjaar 
met Kikker in het boek Een verrassing voor Kikker en ontdek 
wat de verrassing is! 
 

 
Lees de boekjes af en toe voor en leg de boekjes ook op oog en grijphoogte van je kind. Je zult zien dat ze 
het boekje zelf ook gaan pakken en erin gaan ‘lezen’. 
 

Tip:  

Zoek van tevoren al wat voorwerpen bij elkaar die passen bij het verhaal van het boekje dat je gaat 

voorlezen. Leg dat vast klaar op een zichtbare plek. Lees het boekje voor, praat nog wat na over (en 

naar aanleiding van) het verhaaltje en laat je kind(-eren) even lekker spelen. Hebben ze de 

materialen gevonden? Kijk wat ze er al zelf mee gaan doen en geniet! 

http://www.mediasmarties.nl/boek/muis-ontdekt/2917
http://www.mediasmarties.nl/boek/kikker-en-rat/1970
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KIJKEN 
 

Bewegende beelden zijn aantrekkelijk, ook voor jonge kinderen. Maar ze begrijpen nog niet alles. 

Daarom kiezen we vooral voor fragmenten die aansluiten bij kinderen vanaf ca. twee jaar. Zij 

kunnen al meer de link leggen tussen het woord en het beeld.  
  
 

Karel in de lente (Liesbet Slegers) 

Voorleesverhaal in de Voorleeshoek 

 
Bekijk via de Voorleeshoek het verhaal over Karel in de lente van 
Liesbeth Sleger. In dit verhaal ontdekt peuter Karel hoe de 
natuur weer tot leven komt in de lente. Wat is het fijn om op 
zo'n mooie lentedag buiten in de tuin te spelen!  
 

 

Heb je zelf het boek in huis?  Bekijk dan niet alleen het filmpje, maar lees het boek dan zeker zelf ook 

voor. 

 

 
Het Zandkasteel 
Aflevering Groeien en bloeien 
Ca. 15 minuten 
 
Het is lente! In de lente worden nieuwe dieren geboren, en gaan 
bloemen en bomen groeien. Daar gaat ook deze aflevering over 
van het Zandkasteel. Bekijk de aflevering samen en geef je 
peuter ook een (hele!) appel. Zitten daar ook pitjes in? Wat 
kunnen we met dat zaadje doen?  

HoelaHoep 
Aflevering Lentebloem 
Ca. 15 minuten 
 
Hoela zit maar naar een pot met aarde te staren, ze praat ook af 
en toe tegen de pot. Hoep vindt het maar raar, waarom doet 
Hoela dat? In de pot zitten zaadjes waar bloemen uit komen. 
Alleen duurt het zo lang! Kijk met kleuters naar deze aflevering 
van HoelaHoep en denk en doe mee! 

 
 
Wist je dat? Bij vrijwel elke aflevering van het Zandkasteel en HoelaHoep is een doekaart gemaakt. Je 
vindt de doekaarten bij de afleveringen zelf. 

Tip: Laat kinderen ter afwisseling van het scherm ook veel kijken zonder scherm. Ga naar buiten en kijk 

samen naar de bloemen die opkomen, de planten en bomen die blaadjes krijgen etc. Laat je leiden door 

wat je kind ziet en benoem wat jullie allemaal in de tuin of op het balkon zien.  

 

https://devoorleeshoek.nl/
https://www.npostart.nl/het-zandkasteel/01-05-2007/TELEA_1026379


 

 
Mediasmarties WegWijzer – Lente 

Copyright © 2020 MEDIASMARTIES, alle rechten voorbehouden 
3 

LUISTEREN 
 
Laat jonge kinderen ter afwisseling van het scherm vooral ook veel andere zintuigen gebruiken. 
Doe je ogen dicht en gebruik je oren!   
 
Lentebloem  
Liedje uit HoelaHoep 
 
Luister en kijk met je oudste peuter en/of kleuter naar het liedje 
Lentebloem van HoelaHoep. De letterlijke tekst staat onder het 
clipje. Zing een tweede keer het liedje mee en daag je kind uit 
om ook mee te zingen! 
 

 

Wist je dat samen luisteren en dan vooral meezingen goed is voor de taalontwikkeling? 
 
 

 

 
Alles groeit (Dirk Scheele) 

Dirk Scheele maakte dit liedje voor de voorstelling Lekker 

weertje Dikkie Dik. Een vrolijk liedje dat niet meer uit je hoofd 

gaat. Bekijk en luister de clip via YouTube of Spotify. 

 

 

 
Bird song opera 
Behoefte aan iets totaal anders? Kijk en luister samen naar dit 
vogelorkest op YouTube! Als je daar geen lentegevoel van 
krijgt! Stap daarna je balkon op, of ga de tuin in en luister goed 
of je daar ook vogels hoort. Herken je ze?  

 
 

 

Tip:  

Wissel het kijken naar een clipje met muziek af met het beluisteren via bijvoorbeeld Spotify. Hierdoor 

trekt het beeld niet de aandacht en kun je lekker meezingen (goed voor de taalontwikkeling) of dansen 

(goed voor de motoriek). Zet het liedje regelmatig op en wacht rustig af wat je kind doet (meezingen, 

dansen, of ...). Doe vervolgens zeker mee. Weer een moment samen!    

 

 
  

https://schooltv.nl/video/lentebloem-liedje-uit-hoelahoep/#q=
https://www.youtube.com/watch?v=ZZzGIVqMSXA
https://open.spotify.com/track/4SvwZzr06k5H2e8mEiAg9o
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiizP3nq7roAhVFsaQKHeSVAcYQ3ywwAHoECA4QBA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DIMXD4h5w8D8&usg=AOvVaw3iQrOdwjBwE3KbKkZ3NN53
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SPELEN 
 

Spelen is enorm belangrijk. Door spel kunnen kinderen allerlei ervaringen verwerken. Daar heb je 

geen scherm voor nodig. Wil je ze laten spelen en wel de link leggen met het boek of een filmpje 

die je hebt bekeken van het Zandkasteel of HoelaHoep? Leg wat (nep-) plantjes, wat potten, een 

schepje en een gieter bij de zandbak. Pak een kop thee erbij en ga erbij zitten. Niets meer aan 

doen.  
 

De tuin van Nijntje 
App voor op de tablet 
 
Wil je peuter toch op de tablet spelen? Kies dan voor de app De 
tuin van Nijntje. Dit is de allereerste Nijntje-app en nog steeds 
een hit voor peuters. Je kunt het interactieve verhaal over de 
tuin van Nijntje bekijken of Nijntje en vader helpen met het 
omspitten van de tuin, peentjeszaad zaaien en de zaadjes water 
geven. Daarnaast bevat de app nog meer spelletjes en 
mogelijkheden. Een mooie app naast het boekje zelf!  

 
 

Tip:  
Kijk wel mee als je kind dit spel op de tablet speelt en verwoord af en toe wat je kind doet. Maak 
daarbij ook de verbinding met het zelf zaaien van zaadjes. “Dat gaat snel zeg. Groeien die zaadjes in 
het echt ook zo snel?” 

 

 

 

Boomgaard 
Bordspel van HABA 
 
Een bordspel voor kinderen vanaf drie jaar waarin je moet 
samenwerken om de raaf te vlug af te zijn. In de boomgaard 
hangen de bomen vol met vruchten, maar de raaf wil alles 
stelen. Je moet samenwerken om het fruit sneller te 
verzamelen dan de raaf. Heb je het fruit geoogst is vóórdat de 
ravenpuzzel volledig is, win je!  

 
 

Tip: 
Voor peuters is er een iets makkelijkere versie van het spel: eerste Boomgaard. De regels zijn aan de 
leeftijd aangepast en het spelmateriaal van hout is gemaakt voor kleine kinderhanden. De 
materialen nodigen uit tot vrij spelen. Daarnaast worden de motorische vaardigheden gestimuleerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mediasmarties.nl/app/de-tuin-van-nijntje/1479
http://www.mediasmarties.nl/app/de-tuin-van-nijntje/1479
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DOEN 
 

Je hoeft niet altijd op pad om aan de slag te gaan. Dat kan prima thuis.  Denk eraan, je hoeft niet 

alleen media te consumeren. Je kunt ook samen produceren! Zelfs met jonge kinderen.  
 

 Breng de groei in beeld 

Hebben jullie naar aanleiding van de verhalen over de 

lente ook zo’n zin om naar buiten te gaan en een 

moestuin te beginnen? Dat hoeft absoluut niet groots. 

Een pot met aarde is al genoeg voor je peuter. Zorg voor 

wat ontkiemde zaadjes of een zakje bloembollen en laat 

je kind de zaadjes / bloembollen in de aarde planten.  

 

Maak er vervolgens een vast ritueel van en ga elke dag op een vast moment samen kijken in de 

pot. Maak vanaf het moment dat je iets groens ziet, elke dag een foto vanaf hetzelfde punt, 

totdat het plantje er is / de bloembol is uitgekomen.  

 

Plaats de foto’s achter elkaar en je hebt zelf de groei in beeld gebracht! Hoeveel dagen duurde dat 

wel niet?  
 
 
 

We wensen jullie samen veel (voor-)lees, kijk, luister en speelplezier! 
 
 

 
Kijk voor meer informatie over deze media op www.mediasmarties.nl. 

Ben je op zoek naar ander geschikt materiaal? Zoek dan op leeftijd of thema. 
 

http://www.mediasmarties.nl/

