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Mediasmarties
WegWijzer
De beste mediatips voor 
kleuters op een rij

ik zie, wat
Ik zie, 

jij niet ziet

Kijken doe je met je ogen, maar zien we allemaal wel hetzelfde? Lukt het je om snel 

iets of iemand te vinden? En wat zie je voor je met je ogen dicht? Als je uitgaat van 

het thema ‘Ik zie, ik zie wat jij niet ziet’, dan kun je verschillende kanten op. 

 

Wij hebben het thema van de Media Ukkie Dagen 2021  

(‘Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet’) als uitgangspunt genomen in  

deze WegWijzer. Een mooi thema om samen met kleuters te 

lezen, kijken, luisteren, spelen en doen. Met en 

zonder scherm, binnen en buiten. Ontdek met de media uit  

deze WegWijzer de mogelijkheden die er zijn om bewust met 

media aan de slag te gaan en de gewenste balans op te zoeken.

Alle media in deze WegWijzer zijn in principe geschikt voor 

kleuters. Maar let op! Kijk zelf welke media passen bij de 

kinderen met wie jij werkt. Welk medium kun je gebruiken? 

Welke richting wil je op? Deze Mediasmarties WegWijzer is 

een samenwerking met Netwerk Mediawijsheid en laat je 

verschillende routes zien. Jij kiest de weg die je op wilt gaan. 

Aan de slag dus. Kies mooie media bij elkaar om voor te lezen, te kijken, te luisteren,  

te spelen of te doen. 

Veel succes en plezier!
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Voorlezen is belangrijk en zo leuk om te doen. Duik in een boek, lees voor en bekijk de 

platen. Ontdek wat er allemaal te zien is. Praat erover! Een verhaal met een probleem is voor 

kleuters helemaal fantastisch omdat dit voer is voor een gesprek. Het gesprek gaat dan niet 

meer alleen over wat er in het boek staat, maar ook over eigen ervaringen. Is dat bij jou ook 

weleens gebeurd? Vertel eens! Hoe heb je dat opgelost? We zetten een paar mooie titels op 

een rij die aansluiten bij het thema.  

Let op! 
Niet alle boeken in deze WegWijzer zijn nog te koop (tip: soms zijn ze wel nog tweedehands te 

krijgen!). Check op jeugdbibliotheek.nl of het boek bij jouw bibliotheek te leen is.

Voorlezen

Petra
Marianna Coppo

Uitgeverij: BBNC Uitgevers (2019)

Vanaf 3,5 jaar

Is Petra een berg? Een eiland? Een ei? Wat Petra vandaag ook is, ze 

voelt zich steengoed! Ze is optimistisch en kan alles zijn wat ze maar 

bedenkt. Een boek over de kracht van verbeelding. Petra is niet alleen 

een steen… 

Een prentenboek met weinig woorden, maar veel mooie illustraties 

die elk een verhaal op zich vertellen. Prachtig om samen te lezen en 

naar te kijken.

Kikker speelt  
verstoppertje
Naar Max Velthuijs

Uitgeverij: Leopold (2008)

Vanaf 4 jaar

Kikker speelt verstoppertje met zijn vrienden Haas, Rat en Eend.  

Als hij op zoek gaat naar zijn vrienden, verdwaalt hij. Oh nee! Wat nu?  

Hoe moet hij terug naar huis?

Een verhaal dat vast een gesprekje uitlokt: over verstoppertje spelen,  

maar ook over verdwalen. Waar moet je op letten als je de weg kwijt bent? 

http://jeugdbibliotheek.nl
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Heb jij misschien  
Olifant gezien?
David Barrow

Uitgeverij: Gottmer (2017)

Vanaf 4 jaar

Een jongetje en zijn olifant spelen samen verstoppertje. Olifant vertelt 

dat hij er heel goed in is. Het jongetje kan Olifant inderdaad nergens 

vinden, want hij heeft zich verstopt achter de televisie, onder de 

lampenkap en op meer lastige plekken. 

In dit prentenboek valt veel te zien! Het biedt ook voer voor 

gesprekken, want wat zien de kleuters? Hebben zij Olifant gezien? 

Weten zij een goede verstopplek voor Olifant? Waar dan? Vertel eens...

Krokodillenalarm!
Johnny Lambert 

Uitgeverij: Veltman Uitgevers (2019)

Vanaf 4 jaar

Muis, schildpad Stoffel en Konijn gaan naar huis door de kreek. Konijn is 

bang dat daar enge krokodillen wonen, maar Muis heeft daar echt nog 

nooit een krokodil gezien. 

Dit prentenboek tovert een lach op het gezicht van elke kleuter, want 

zien Muis, schildpad Stoffel en Konijn die krokodillen dan echt niet…?! 

Wat zou je eigenlijk moeten doen als je een krokodil tegenkomt? 
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Beelden zijn aantrekkelijk en het scherm trekt. Gebruik dus gerust digitale vormen van 

prentenboeken (bijvoorbeeld via Bereslim.nl of DeVoorleeshoek.nl) in combinatie met het 

prentenboek dat je voorleest. Haal daarnaast met behulp van digitale media de wereld naar 

binnen. Benut de kansen, maar zie media niet als zoethoudertje. Kies voor materiaal dat 

aansluit bij de belevingswereld van kleuters. Gebruik de beelden als inspiratiebron of als 

herhalingsinstrument. Laat kinderen ook zien hoe je kunt kijken zonder scherm! Daag ze uit.

We zetten een paar suggesties voor je op een rij die passen bij het thema.

Kijken

Eend ziet wat jij  
niet ziet  
(geanimeerde versie)
Harmen van Straaten

bereslim.nl

Vanaf 4 jaar

Als Pad jarig is, willen zijn vrienden niet dat hij weet dat zij dat 

vergeten zijn; Eend verzint daarom een spel. In zijn glazen bol ziet 

hij het cadeau, kunnen de anderen raden wat hij ziet? 

Zorg dat je het prentenboek er zelf ook bij hebt zodat de kinderen 

er zelf nog eens in kunnen kijken, en vergeet niet het spelletje ‘Ik 

zie ik zie wat jij niet ziet’ te spelen!

Mijn badje vliegt
Gerard Delft

devoorleeshoek.nl/verhalen/mijn-badje-vliegt

Vanaf 4 jaar

Eefje vindt het maar saai in de tuin. Samen met haar opblaasbare 

krokodillenbadje gaat ze op reis. Ze vliegen eerst naar een eiland en 

daarna gaan ze taartjes bakken in de woestijn. 

Zet wat dozen neer op de groep en kijk wat kleuters ervan maken... 

wat zien zij in de dozen dat jij niet ziet? 

http://bereslim.nl
http://devoorleeshoek.nl/verhalen/mijn-badje-vliegt
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Zie jij de kikker?
Een kikker met een handige schutkleur

schooltv.nl/video/zie-jij-de-kikker-een-kikker-met-een- 
handige-schutkleur/#q=zie%20je%20de%20kikker

NTR

0:52 minuten

5 - 6 jaar

Wat zie je? En wat als je weet dat er een Aziatische hoornkikker 

verstopt zit? Hij lijkt precies een bruin blaadje. Zie je hem?

Een mooi fragment voor oudste kleuters die wild zijn van dieren. 

Gebruik het als aanleiding om op zoek te gaan naar dieren die zich 

gemakkelijk kunnen verstoppen. Wat dacht je van de wandelende 

tak, een kameleon, of bepaalde slangen. Hoe kan het dat je deze 

dieren niet gemakkelijk kunt zien?

Wolken in de lucht?  
Nee joh, dat is een paard! 
Genoeg schermen gehad? Ga naar buiten en ga allemaal op je rug  

op de grond liggen. Kijk naar de wolken en laat de fantasie de vrije loop. 

Wat zien de kleuters in de wolken?  

I see faces 
Laat een foto zien aan de kleuters waarop je – als je goed kijkt - een 

gezichtje kunt zien. Geen echt gezicht, maar een gezicht dat bestaat  

uit voorwerpen die toevallig bij elkaar liggen. Zouden zulke gezichten ook 

op de groep te vinden zijn? 

Ga samen op zoek naar gezichtjes in de ruimte en maak er foto’s van. 

Bouw zo een verzameling gezichtjes op!

Van kijken naar observeren
Kies een proefje op proefjes.nl en voer het uit met de kleuters.  

Denk bijvoorbeeld aan de skittle proef. Laat ze goed kijken.  

Zien de kleuters wat er gebeurt? Kunnen ze het beschrijven?

https://schooltv.nl/video/zie-jij-de-kikker-een-kikker-met-een-handige-schutkleur/#q=zie%20je%20de%20kikker
http://proefjes.nl
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Zoek!
Saskia Halfmouw

Uitgeverij: Leopold (2020)

Vanaf 4 jaar

Twee honden gaan op speurtocht naar hun verdwenen botten. 

Steeds meer honden sluiten zich bij de zoektocht aan. Waar is 

die dief toch? Helpen jullie zoeken? Onderweg zijn er heel wat 

aanwijzingen te vinden. Kijk dus goed!

Waar is Wally? Overal?!
Martin Handford

Uitgeverij: Memphis Belle (2018)

Vanaf 5 jaar

Wally reist met Woef, Wanda, Tovenaar Witbaard en G. Spuis naar zijn 

favoriete bestemmingen. Ze bezoeken de portretten-tentoonstelling, 

het dolle doolhof, de taartenfabriek, het allerwildste westen en nog 

meer plekken. 

Zoekboeken 
Kijk- en zoekboeken zijn heerlijk. Er is zoveel te zien! Dus 

gegarandeerd uren zoekplezier. Leg de zoekboeken neer 

om af en toe eens te kijken of geef een zoekopdracht. 
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Luisteren bij een thema als ‘Ik zie, ik zie wat jij niet ziet’ klinkt misschien een beetje gek. Maar 

wat zien kinderen als ze alleen kunnen horen? Wat tovert hun verbeelding tevoorschijn? 

Laat kinderen ter afwisseling van het scherm vooral ook veel andere zintuigen gebruiken. 

Doe je ogen dicht en gebruik je oren! Er valt zoveel te luisteren. Zeker op muzikaal gebied. De 

volgende liedjes mogen bij het thema zeker niet ontbreken.

Luisteren

Tekentovenaars
Liedje uit HoelaHoep

schooltv.nl/video/tekentovenaars-liedje-uit-hoelahoep/ 
#q=liedje%20hoelahoep

Hoela zingt over tekenen en schilderen. Gebruik het liedje om 

de kleuters lekker in beweging te brengen en ook zo’n schilderij 

te maken! Leg vast een grote rol papier of een doek klaar, zorg 

voor vingerverf, zet het fragment met de muziek op en kijk wat er 

gebeurt. Wat maken de kleuters?

Kijk na afloop met de kinderen naar het schilderij. Praat erover. 

Laat je meenemen in hun fantasie. Wat zien zij? 

Tip: maak foto’s van (een deel van) het gemaakte schilderij en 

geef die mee aan de kleuters om thuis over te vertellen. Wat zien 

de kinderen en hun papa en mama allemaal in het schilderij? 

Ik zag twee beren...
Clip uit Sesamstraat

schooltv.nl/video/ik-zag-twee-beren-broodjes-smeren- 
liedje-uit-sesamstraat/#q=ik%20zag%20twee%20beren

Luisteren en zingen en daarna ogen dicht. Wat zien de kleuters  

voor zich?! Kunnen jullie zelf nog bijzondere dieren bedenken?

schooltv.nl/video/tekentovenaars-liedje-uit-hoelahoep/#q=liedje%20hoelahoep
schooltv.nl/video/ik-zag-twee-beren-broodjes-smeren-liedje-uit-sesamstraat/#q=ik%20zag%20twee%20beren
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Spelen doen kinderen van nature. Daar heeft een kind weinig tot niets bij nodig. Door te 

spelen kan een kind allemaal ervaringen en nieuwe informatie verwerken en is een kind zich 

aan het ontwikkelen. Spelen is dus belangrijk! Bied kleuters vooral de tijd en ruimte om vrij 

te spelen. Kijk mee, begeleid waar nodig, maar neem het spel niet over. Je zult merken dat ze 

het materiaal gebruiken en (een deel van) het verhaal naspelen of de hoofdpersoon nieuwe 

avonturen laten beleven. Ook dat is goed!

We zetten daarnaast een aantal media en gerichte kijkspelletjes op een rij om mee te spelen.

Spelen

App Labo Pebble Art 
Betaalde app

Beschikbaar in Apple Appstore en Google Playstore

3-6 jaar

Een mooie app om te spelen na het voorlezen van het 

prentenboek Petra. In de app kun je al je creativiteit kwijt en 

maak je figuren met stenen. Vervolgens kun je met het figuurtje 

verschillende spellen spelen. Zo kun je bijvoorbeeld een hond over 

zoveel mogelijk obstakels laten springen. 

Liever zonder scherm aan de slag? Ga naar buiten en laat de 

kinderen op zoek gaan naar een steen. Wat zien ze erin? Wat kan 

het worden? Laat de fantasie het werk doen en laat ze aan de slag 

gaan met materiaal dat ze nodig hebben (zoals verf). 

App Peek a Boo Mouse 
van Studio Lassa
Betaalde app

Beschikbaar in Apple Appstore en Google Playstore

3-6 jaar

Peek a Boo Mouse kun je zien als een digitale zoekplaat. Deze bevat 

vijf verschillende ontdekspelletjes. Lukt het je bijvoorbeeld om de 

muis te vinden? Wat zit er nog meer verborgen in de kamer?

Laat de kleuters het spel in tweetallen kort spelen of geef het als tip 

aan ouders mee. En daarna? Tijd voor verstoppertje!
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Spelletjes uit de  
oude doos
Verstoppertje
Maak samen met de kleuters een eigen levende ontdekkaart 

en ga verstoppertje spelen op de groep of buiten! 

Tik, tik, wie ben ik?
Wie zie je voor je als je niets kunt zien? Er wordt op je rug 

getikt en je hoort wel een stem, maar wie is het? Luister maar 

eens goed! 

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet
Laat kinderen om beurten iets bedenken. “Ik zie, ik zie wat jij 

niet ziet en het is... rood.” Kunnen de andere kleuters raden 

wat het is? 
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Wil je de fantasie van de kleuters vergroten? Ze laten kijken en observeren of ze juist in actie 

laten komen en iets laten maken? Laat je inspireren door alle verhalen en ga zelf aan de slag. 

Juist de combinatie met echte ervaringen maakt de verhalen uit verschillende media extra 

waardevol. We geven je een paar suggesties!

Doen

Meer kijken en ontdekken?
Bezoek (online!) het Rijksmuseum en neem de tijd om samen met de 

kleuters naar een schilderij te kijken. Wat zien jullie allemaal? Een schilderij 

is één grote ontdekplaat!  

Mooi om te combineren met Het grote Rijksmuseum Voorleesboek. 

In dit boek staan 25 verhalen van de beste kinderboekenschrijvers 

uit Nederland en Vlaanderen naar aanleiding van schilderijen in het 

Rijksmuseum. Kies een van de schilderijen en kijk ernaar. Wat valt de 

kleuters op? Lees dan het bijbehorende verhaal voor. Past het volgens de 

kinderen bij het schilderij? 

Zoektocht groot en klein 
Maak voor de kleuters een speurtocht waarbij ze een detailfoto en het 

echte voorwerp bij elkaar moeten zoeken. Geef ze enkele foto’s waarin een 

detail van een voorwerp in de klas (of buiten) is gefotografeerd. Lukt het ze 

om de echte voorwerpen te vinden? Natuurlijk kun je het spel ook samen 

met (een deel van) de oudste kleuters op de groep maken.

Tip: gebruik een microscoop op je smartphone of tablet om een echte 

detailfoto te maken. 

Vormenspeurtocht
Zijn de kleuters helemaal weg van verschillende vormen? Laat ze dan 

naar vormen speuren! Wat zien ze? Eveline Kaleveld van Kleuters Digitaal 

maakte een vormenspeurtocht waarbij kleuters digitaal aan de slag gaan. 

https://kleutersdigitaal.nl/wp-content/uploads/2021/02/

vormenspeurtocht-voor-kleuters.pdf

https://kleutersdigitaal.nl/wp-content/uploads/2021/02/vormenspeurtocht-voor-kleuters.pdf
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Produceren maar
Meer uitdaging nodig voor de oudste kleuters? Ga samen met de oudste 

kleuters aan de slag om een stop motion filmpje te maken. Laat ze eerst 

naar een voorbeeld kijken en ga dan samen aan de slag. Kunnen ze een 

steen laten veranderen in een dier? Gebruik de app Easy Stop Motion en 

laat zien hoe het werkt. Laat kinderen vervolgens zelf stap voor stap het 

dier opbouwen en maak bij elke stap een foto. Zet de foto’s achter elkaar 

en je hebt een stop motion video. 

Kijk voor meer informatie over de app op mediasmarties.nl

Kijk voor uitleg over het maken van een stop motion filmpje op deze pagina 

van Codekinderen.nl: maken.wikiwijs.nl/100525/CodeKinderenhome/

index.html#!page-3963701

Creatief aan de slag?
Geef één of twee kleuter(s) een foto van een dier en laat ze goed naar 

het dier kijken. Wat zien ze? Twee zien er meer dan één! Geef de andere 

kinderen een vel papier en krijtjes. Als de kleuters met het kaartje het dier 

gaan beschrijven, tekenen de andere kleuters wat ze horen. Hoe zien de 

getekende dieren eruit? Lijken ze op het dier op de foto? 

Leg het vast 
Maak van alles een avontuur en leg het vast op de foto. Bekijk de 

gemaakte foto’s met de kinderen en laat hen de foto van de dag kiezen. 

Wat was de grootste uitdaging van die dag? 

Foto’s van eigen belevenissen lokken taal uit. Maak daar gebruik van!

Tip

Deel de foto’s (mits AVG-proof) met ouders via het online ouderportaal. Zo 

weten ouders wat hun kind heeft gedaan. Wil je ouders betrekken? Vertel 

dan wat je hebt gedaan en geef een tip die ze thuis met hun kind kunnen 

uitvoeren (voorlezen, kijken, luisteren of spelen).

Liever niet online delen? Maak dan een fotowand met foto’s voor het raam 

zodat ouders ze bij het brengen of halen kunnen bekijken. Nodig hen uit 

om samen met hun kind naar de foto’s te kijken. Op die manier worden de 

avonturen ook eenvoudig gedeeld.  

We wensen 
jullie 

samen veel 

lees-, kijk-, 
luister- en 

speelplezier!

mediasmarties.nl
https://maken.wikiwijs.nl/100525/CodeKinderenhome/index.html#!page-3963701

