
 

Babypret 7 februari t/m 11 maart 
 

 

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: Met de kleinste kinderen spelen we met de knuffel. We kijken hoe de baby 
reageert, en laten de baby’s de knuffels pakken. We benoemen daarbij de naam en herhalen wat 
het kind doet. “Dat is jou beer”  “Is de beer lekker zacht?” 
 
Hoek: Samen leggen we de knuffel op 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?’ De kleinsten kijken naar de platen, en 
luisteren naar het verhaal met Puk. 
 
Doelen:  

• De baby gebruikt een vaste klank.  

• De baby doet een spelletje met de pedagogisch medewerker.  

• De baby onderzoekt, voelt, kijkt, en ruikt. 
 
Week 7: 
Expressie: We gaan met de baby’s op de grond zitten. We zetten een knuffel voor de baby’s op de 
grond. Zien de baby’s een knuffel? We stimuleren de kleinsten om naar de knuffel te reiken, of 
over de grond te kruipen.  Laat de kleinsten die dat kunnen onder een tafel doorkruipen. We 
benoemen wat we doen. 
 
Doelen:  

• Ervaring opdoen. 

• De baby oefent zijn hoofd/romp balans en probeert vooruit te komen.  

• De baby ervaart waar de knuffel zich bevindt in de ruimte.  

• Het kind kent de woorden voor gevoelens die horen bij ruzie en vriendjes zijn.  
 
Luisteren/zingen: We luisteren naar het knuffellied van Pino uit sesamstraat.  
 
Spel: We gaan met de kleinsten in de slaapkamerhoek zitten. Eerst is het donker, dan is het licht. 
We schijnen met een zaklamp heen en weer. We verwoorden de reacties van de kinderen. We 
brengen Puk op bed en zingen het liedje slaap kindje slaap.  
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Doelen:  

• De kleinsten leren nieuwe woorden.  

• Het kind is geboeid door het licht van de zaklamp, en de baby probeert de zaklamp aan en 
uit te doen.   

 
 
Week 9:  
Spel: We gaan met de baby’s op de grond of op de bank zitten, en halen verschillende voelboekjes 
tevoorschijn. We laten de baby’s de boekjes ontdekken. We benoemen wat de baby’s doen. 
Bijvoorbeeld “voel maar met je hand” “aai het schaapje maar” 
 
Doelen:  

• De kleinsten leren nieuwe woorden.   

• Het kind kan benoemen of iets zacht voelt of niet. 

• De baby onderzoekt het voelboekje door aan de bladzijde te voelen, en ze om te slaan. 
 
Voorlezen: We lezen voor uit het boek van Pieter konijn. 

 
Week 10: 
Afsluiting: We gaan om de beurt met de baby’s voor een grote spiegel staan. We praten erbij en 
wijzen aan. Kijk eens wie is dat? We wijzen de verschillende delen van het gezicht aan en 
benoemen dit.  
 
Luisteren en zingen:  

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

 
Doelen:  

• De baby kijkt met interesse naar andere kinderen in de spiegel.  

• De baby doet een zwaai spelletje met de pedagogisch medewerker.  

• De baby kijkt naar zijn spiegelbeeld.   

• De baby imiteert de taal van de volwassene.  

• De baby houdt een knuffel vast.  
 
 


