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Poëzie-prentenboek voor de allerjongsten, met ritmische 
versjes en wondermooie prenten over luiers, krampjes, knuffels 
en het ontdekken van de eerste woordjes. Over heel veel 
slapen, of juist niet…

DAAR BEN JE
Daar is de baby dan. In de babykamer. Hoe ziet die kamer 
eruit? Wat kun je er met de baby doen? Ontdek het samen met 
de peuters.

Grote kring: voorlezen, praten over het boek, kijktafel
Nodig: babyspullen (een aankleedkussen met doek, luiers, borstel, zalf, 
doekjes, een speen en een flesje) en een babypop

Introductie van het boek
Bekijk samen de voorkant en lees de titel voor. Vraag: Wat voor dier 

is dit? Wat draagt de ooievaar? Vertel dat in het boek gedichten over 
baby’s staan.

Voorlezen
•  Bekijk het schutblad. Vraag: Hoe zien de baby’s eruit? Wat doen ze? 

Welke babyspullen zie je?

•  Bekijk de pagina met het gedicht ‘Daar ben je’. Laat de peuters 
beschrijven wat ze zien. 

•  Lees daarna het gedicht voor. Mogelijke vragen zijn:
 - Wat kunnen baby’s? En wat kunnen ze niet?

 - Welke twee woorden rijmen in het gedicht?

•  Lees het gedicht nog een keer voor.
•  Lees dan het gedicht ‘Lekker luieren’ voor. Vraag: Wat gebeurt er 

met de baby in het gedicht?

•  Bekijk samen de pagina. Wat zie je op de babykamer?

Na het voorlezen
•  Leg de pop en de babyspullen op een tafel midden in de kring. 

Bekijk de spullen. Vraag steeds: Wat is het? Wat kun je ermee doen? 
Laat de peuters vertellen en dingen voordoen als: haar borstelen 
van de babypop, een luier omdoen, een zalfje smeren.

•  Speel een kimspel. Laat de peuters hun ogen dichtdoen en haal een 
van de babyspullen weg. De peuters raden wat er weg is.

BABYKAMER
Werken: themahoek
•  Richt met de spullen van de kijktafel een themahoek in als 

babykamer. Denk ook aan een wiegje, babypoppen, kleertjes, 
knuffels, een prullenbak, slab, badje of tummy tub, potjes en flesjes 
met zeep, lotion, zalf, washandjes en handdoeken.

•  Laat de peuters spelen in de hoek. Ze kunnen de baby bijvoorbeeld in 
bad doen, aankleden, de fles geven en in bed leggen. Geef eventueel 
opdrachten als: borstel de haren van de baby, geef een flesje.

OOIEVAAR
Werken: knutselen
•  Kijk voor een voorbeeld op onderwijs.cpnb.nl
•  Maak een kroon met het gezicht van een ooievaar. 
•  Maak van wit en zwart papier twee ogen. Vouw oranje papier dubbel 

en maak er een snavel van. Plak de ogen en de snavel op een strook 
wit papier. Meet de strook papier op het hoofd van de peuter en niet 
hem vast.

•  Laat de peuters doen alsof ze een ooievaar zijn. Ze kunnen 
rondvliegen en eventueel een babypop rondbrengen.

WERKBLAD
Vertel dat op de twee kaarten gedichten uit het boek staan. Lees 
de gedichten voor. Laat de peuters de kaarten versieren. Schrijf er 
eventueel bij wat de peuters getekend hebben. Knip de kaarten uit en 
geef ze mee naar huis. De peuters kunnen ze versturen als er een baby 
is geboren.

baby’s
Thema’s:

Op onderwijs.cpnb.nl
• Werkblad Daar ben je

• Tips om verder te lezen 

• Vele extra’s!

Voorlezen maakt je leuker

Leuk voor 1 tot3 jaar

gedichten
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