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Speelbrief

APRIL 2016
In PIPPO april zaait aapje Pippo radijsjes in
zijn moestuin, kopen Beertje Bruin en Papa
Beer een bos bloemen voor Mama Beer, zoekt
Muisje Meisje met haar vriendjes eieren in de
tuin en bouwen Max en Lila een hut van takken en bladeren. Buiten zijn en de natuur zijn
het thema van deze PIPPO.

In deze Speelbrief vind je bij elk verhaaltje
een voorleestip en een extra activiteit, zoals
een spelletje, een knutselwerkje of een versje.
Ik wens jullie met deze Speelbrief
veel lees- en speelplezier!

Marja Baeten
redactie PIPPO

Aapje Pippo in de tuin
Aapje Pippo zaait zaadjes in zijn moestuintje. Omdat hij
de zaadjes elke dag water geeft, groeien er plantjes uit. En
onder de grond zit aan elk plantje een radijsje.

ACTIVITEIT
LEESTIP
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Als je het verhaaltje hebt voorgelezen,
kun je vragen stellen waardoor kinderen de foto’s beter gaan bekijken. De
vragen zorgen ook dat kinderen zullen
proberen een antwoord te formuleren.
Dat is goed voor de taalontwikkeling.
•
•
•
•

Waarom heeft aapje Pippo
laarsjes aan?
Wat heeft aapje Pippo met
het schepje gedaan?
Waarvoor gebruikt hij de gieter
en waarvoor is het mandje?
Kijk ook achterop PIPPO. Wat
doet nijntje?
Wat komt er uit haar zaadjes?

Zelf een moestuintje maken.

Naar aanleiding van dit verhaaltje willen kinderen misschien
zelf ook iets zaaien. Radijszaadjes kunnen na een maand
geoogst worden. Kinderen die dat te lang vinden duren,
kunnen beter tuinkers zaaien.

Tuinkers in een eierdop

Zet wat lege eierdoppen
in een eierdoos.
Leg op de bodem van de
doppen een pluk vochtige
watten. Strooi er zaadjes
overheen. Zorg dat de
zaadjes vochtig blijven
tot de tuinkers volgroeid
is. Knip wat tuinkers af
en strooi het op een plakje kaas. Leuk voor op de
Paastafel!

Beertje Bruin
doet boodschappen
Beertje Bruin gaat samen met Papa Beer
boodschappen doen. Ze gaan naar de
groenteman, dan naar de slager en ten
slotte kopen ze bloemen voor Mama Beer
die Beertje Bruin haar mag geven.

LEESTIP

ACTIVITEIT

Zo stimuleer je rollenspel

Peuters spelen graag ‘doen alsof’. Bij fantasieof rollenspel imiteren kinderen de rollen of het
gedrag van een dier of mens. In de regel is het
geen directe imitatie, maar het kind speelt zijn of
haar beleving om de eigen gedachten en gevoelens te uiten. Dit soort spel vergroot het sociale
inzicht en de sociale vaardigheden van een kind.
Als volwassene geef je het spel een nieuwe impuls
door bijvoorbeeld even mee te spelen en ‘een
boodschap te doen’ bijvoorbeeld.
Richt een tafeltje in als winkel, met echte etenswaren, flesjes en potjes. Die ‘echte’ voorwerpen
stimuleren kinderen vaak meer om te gaan spelen
dan speelgoed.
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Dit is het tweede verhaaltje in PIPPO dat gaat
over boodschappen doen. Vraag je kind om
het andere verhaaltje in PIPPO te zoeken.
Het verhaaltje staat op blz. 6-7: Plaatjes en
woordjes. Sam en zijn hondje Max kopen
groentes op de markt. Vergelijk de twee verhaaltjes: wat kun je in het ene verhaaltje kopen
en wat in het andere? Waar wil jij het liefste
boodschappen doen?

Tekenplaat met bloemen

Beertje Bruin koopt bloemen voor Mama Beer.
Achteraan in deze Speelbrief staat een tekenplaat
met bloemen die kinderen zelf kunnen afmaken.
Oudere peuters kunnen ook van stukjes gekleurd
papier bloemen maken. Knip of scheur de stukjes
vooraf. Plak ze samen stuk voor stuk op.

Muisje Meisje
zoekt eieren
Muisje Meisje en haar vriendjes zoeken eieren in de tuin. Plak eerst de
onderdelen van dit speelverhaal
op de juiste plek. Trippel dan met
Muisje Meisje over de pagina’s.
Tip: Plastificeer Muisje Meisje. Dan
kan je kind er langer mee spelen.

De hut van
Max en Lila
LEESTIP
Lees het verhaal van Max voor en wijs tijdens het lezen de voorwerpen aan die in
de tekst worden genoemd. Dat is ook het
mandje waarin oma de lunch komt brengen.
In PIPPO staan op andere bladzijden ook
mandjes. Probeer om ze samen allemaal
te vinden (bij het verhaal van aapje Pippo,
Beertje Bruin en Muisje Meisje).
Stel bij elk mandje de vraag: van wie is het
mandje? Wat zit erin?

LEESTIP
Ouders vertellen ons vaak dat hun kind het
speelverhaaltje van Muisje Meisje zelf wil naspelen. Dat is ook de bedoeling. Daarom komt
de vorm van dit speelverhaaltje regelmatig in
PIPPO terug. Peuters herkennen de vorm en
weten wat hen te doen staat. Een verhaaltje
naspelen zorgt dat kinderen de volgorde leren
kennen in een verhaal. Bovendien vergroot het
navertellen hun woordenschat en versterkt het
hun zelfvertrouwen: dit kan ik ook!

ACTIVITEIT
Eieren verstoppen

Kinderen vinden het leuk om eieren te zoeken.
Achteraan in deze Speelbrief staan getekende
eieren. Wat kun je ermee doen?
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1. Plak de eieren op stevig papier of karton,
knip ze uit, kleur ze en verstop ze in de kamer.
2. Kleur de eieren, maak aan de achterkant van
het papier een tuintekening. Houd de tekening
nu tegen het raam. Verrassing! Je ziet opeens
waar de eieren verstopt zijn!

ACTIVITEIT
Max en Lila ontdekken een fijne hut in hun
tuin. In een tuin, park of bos zijn nog veel
meer schatten te ontdekken. Ga samen eens
op schattentocht!
Neem een halve eierdoos mee. Eventueel
versieren jullie die vooraf met viltstift of verf.
In elk vakje verzamel je zelf gevonden schatten: steentjes, takjes, bloemen, schatten,
veertjes of zand. Die afzonderlijke vakjes in
de eierendoos nodigen uit om te ordenen.
Eenmaal thuis kun je daar nog mee doorgaan: leg de steentjes in een rij van groot
naar klein. Of sorteer de gevonden schatten
op materiaal en kleur.
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Teksten: Marja Baeten.
Adviezen voorlezen: Sardes.
Adviezen activiteiten baby’s
en dreumesen: Kjille Soeting.

Deze bloemen zi jn voor
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Eieren verstoppen

