
 

Peuterpret  7 februari t/m 11 maart 
Thema: Knuffels 

In dit thema staan knuffels en geknuffeld worden centraal. Bij 
knuffels hoort aaien met je handen en je wangen, lief zijn voor 
elkaar en vriendjes worden. We bespreken o.a. in de kring welke 
knuffels we thuis allemaal hebben en of we ook een 
lievelingsknuffel hebben.  

 

Week 6: 
Introductie/kring:  We bespreken in de kring welke knuffels we allemaal thuis hebben. Hebben de 
kinderen ook speciaal een knuffel die mee gaat naar bed? Puk zit ook in de kring, hij heeft een 
knuffel meegenomen. Puk laat zijn knuffel zien, we kijken er naar en voelen de knuffel, wat is hij 
lekker zacht. 
  
Hoek/ begeleid spelen: De kinderen spelen in de slaapkamerhoek en brengen Puk en zijn knuffel 
naar bed. 
Kan Puk al slapen? Zijn we nog iets vergeten? Puk moet zijn pyjama aan en zijn tanden moeten ook 
gepoetst worden. Een klein groepje kinderen helpt Puk naar bed brengen.  
 
Voorlezen:  We lezen het uit het boek ‘waar is knuf?’                                                                                                                                                              
Extra uitdaging:  Met behulp van de prenten vragen we de kinderen het verhaal na te vertellen, en 
stellen we gerichte vragen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Ontdekken: “snoezelen’ De kinderen gaan op ontdekking in de slaapkamerhoek. Wat is hier 
allemaal te zien en te horen? Er liggen allemaal kussens en er staat een muziekje op, is de muziek 
te zacht?  Of juist te hard? We zetten een sfeerlichtje aan voor Puk.  
 
Doelen:  

• De kinderen kunnen iets vertellen over hun knuffel.  

• De kinderen leren te onderzoeken.  
 
Zingen: We zingen het liedje ‘slaap kindje slaap’  
 
Week 7: 
Expressie:  Puk heeft ruzie met zijn knuffel. De kinderen helpen hem weer vriendjes te worden met 
de knuffel. 
 
Luisteren/zingen:  We luisteren naar het knuffellied van Pino uit sesamstraat. (Youtube) 
 
Spel: Puk en de kinderen zingen een slaapliedje. Puk valt in slaap, hoor jij dat ook? Puk is aan het 
snurken. We laten Puk even slapen. Hoe kunnen we Puk weer wakker maken? Wat kunnen we 
tegen Puk zeggen? Hebben we ook een wekker om Puk wakker te maken?  
 
Extra uitdaging: De kinderen mogen de ruzie tussen Puk en de knuffel uitspelen. Samen met de 
pedagogisch medewerkster worden de kinderen begeleidt in het spel. 
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Doelen:  

• Ervaring uitbreiden, de kinderen leren de woorden die bij gevoelens horen, bij ruzie en 
vriendjes zijn. 

• Het kind kan een ruzie oplossen.  

• Het kind kan een rollenspel uitspelen. Het leert rekening houden met een ander. 
 
Knutselen: We kleuren onze eigen knuffelbeer kleurplaat 
 
Week 9: 
Knutselen:  De kinderen maken van allerlei stofjes en papiertjes een eigen knuffelvriendje op 
papier. Deze mogen ze zelf uitkiezen en benoemen we de lichaamsdelen van de beer. 
 
Extra uitdaging: We laten de kinderen zoveel mogelijk verwoorden welke materialen ze voelen. 
Voelt het zacht? Is het glad of ruw? We stellen gerichte vragen aan de kinderen. Wat plak je op de 
buik van de beer zo wordt de woordenschat uitgebreid.  

Doelen:  

• Benoemen. 

• Kiezen  

• Voorwerpen op de juiste plaats plakken 
 

Voorlezen: We lezen voor uit het boek van Pieter konijn. 

Week 10: 
De kinderen nemen afscheid van hun knuffel, zingen een liedje en vertellen wat hun knuffel de 
leukste activiteit vond. Er hangen slingers op de groepen, met begeleidt spelen maken we de 
kinderen op attent dat vandaag de knuffels weg gaan uit de groep. Weer mee naar huis…we stellen 
gerichte vragen, gesloten vragen en leren we een liedje dag knuffel Billie dag dag…( melodie op dag 
sinterklaasje) 
 
Luisteren en zingen:  

Dag knuffel Billie dag dag 
Dag dag pipa 
Dag pop Belinda dag dag 
Dag ,dag knuffelbeer 

 
Extra uitdaging: De pedagogisch medewerkster vraagt aan de kinderen wat hun knuffels gedaan 
hebben en helpt de kinderen dit zoveel mogelijk zelf te  vertellen. 
Doelen: het kind imiteert de volwassene 
Het kind verteld zelf iets over wat hij heeft meegemaakt 
De kinderen houden de knuffels vast en maken er bewegingen 
bij. 

 


