
Thema

 Ik vind je lief 
                                   Gratis inimini thema 



Wij wensen jullie heel veel plezier met het inimini thema 

Ik vind je lief 
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Thema tafel
Als je begint met een thema is het leuk om een thematafel te maken.
Maar wat houdt dat in?
Op een thematafel staan allerlei concrete voorwerpen die met het thema te maken 
hebben.
Zet de thematafel op een centrale plaats.
Niet te hoog. De kinderen moeten op ooghoogte ernaar kunnen kijken. 

De thematafel sluit aan bij de belevingswereld van de kinderen.
Daarop komt o.a. te staan:
– Een boek dat aansluit op het thema.
– Een knutselwerkje dat de kinderen gaan maken of hebben gemaakt.
– Speelgoed of een voorwerp.
– Een liedje of een tekst dat bij het thema past.

Bijvoorbeeld:

Een kusje op je haren
Twee kusjes op je mouw
Drie kusjes om te zeggen
Hoeveel ik van je hou.

Ook al ben ik eigenlijk nog veel te klein 
Om mee te doen aan Valentijn 
Als ik jou zie word ik reuzeblij
Jij bent de liefste voor mij!
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Wist je dat...

...Peuteractiviteitenweb beschikt over 50 thema's?

Thema Ridders, Prinsessen en Kastelen 
Thema Wij gaan op berenjacht
Thema De (post)bezorger
Thema Baby
Thema Sprookjes (1001 nacht)
Thema Muziek
Thema Huisdieren
Thema We bouwen een huis/ Welkom in mijn huis
Thema Dieren Safari & Boerderij 
Thema Bloemen, Planten & Kriebelbeestjes
Thema Herfst
Thema Ik en mijn lichaam 
Thema In de supermarkt | speel- en oefenboek  “in de winkel” | thema woordkaarten 
Thema kleur | speel- en oefenboek “is de zon groen?” | thema woordkaarten 
Thema verkeer, transport & vervoer...
...en nog veel meer

...Peuteractiviteitenweb beschikt over Educatief en Sensorisch Speelmateriaal? 
Van geluidsblokken tot sensorische speelmatjes. 

...Peuteractiviteitenweb beschikt over Prentenboeken?
Van Muis tot Karel
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https://www.peuteractiviteitenweb.com/a-59777352/alle-thema-s-op-een-rij-50/thema-ridders-prinsessen-en-kastelen/#description
https://www.peuteractiviteitenweb.com/c-5223344/prentenboeken/
https://www.peuteractiviteitenweb.com/c-4923873/speelmateriaal-baby-peuter/
http://www.peuteractiviteitenweb.com/c-2715955/de-thema-s/
http://www.peuteractiviteitenweb.com/a-38416362/thema-vervoer/thema-vervoer/
http://www.peuteractiviteitenweb.com/a-38359902/thema-kleur/woordkaartenset-kleur/
http://www.peuteractiviteitenweb.com/a-38359864/thema-kleur/speel-en-oefenboek-is-de-zon-groen/
http://www.peuteractiviteitenweb.com/a-38359856/thema-kleur/thema-kleur/
http://www.peuteractiviteitenweb.com/a-38359672/thema-boodschappen/woordkaartenset-boodschappen/
http://www.peuteractiviteitenweb.com/a-38359664/thema-boodschappen/speel-en-oefenboek-in-de-winkel/
http://www.peuteractiviteitenweb.com/a-38359638/thema-boodschappen/thema-boodschappen/
https://www.peuteractiviteitenweb.com/a-54979364/alle-thema-s-op-een-rij-50/themapakket-ik-en-mijn-lichaam/#description
https://www.peuteractiviteitenweb.com/a-40661667/alle-thema-s-op-een-rij-50/thema-herfst/#description
https://www.peuteractiviteitenweb.com/a-55789455/alle-thema-s-op-een-rij-50/thema-bloemen-planten-kriebelbeestjes-flora-fauna/#description
https://www.peuteractiviteitenweb.com/a-42550291/alle-thema-s-op-een-rij-50/thema-wilde-safari-en-boerderij-dieren-2-thema-s-ineen/#description
https://www.peuteractiviteitenweb.com/a-57694797/alle-thema-s-op-een-rij-50/thema-welkom-in-mijn-huis-we-bouwen-een-huis/#description
https://www.peuteractiviteitenweb.com/a-42550398/alle-thema-s-op-een-rij-50/thema-huisdieren/#description
http://www.peuteractiviteitenweb.com/a-42613997/alle-thema-s-op-een-rij-39/thema-we-maken-muziek/
https://www.peuteractiviteitenweb.com/a-58560810/alle-thema-s-op-een-rij-49/thema-sprookjes-1001-nacht/#description
https://www.peuteractiviteitenweb.com/a-51951335/alle-thema-s-op-een-rij-49/thema-baby-0-jaar-en-ouder-met-gratis-beweegspel-en-voeldoekje/#description
https://www.peuteractiviteitenweb.com/a-40661608/alle-thema-s-op-een-rij-49/thema-de-post-bezorger-nl/#description
https://www.peuteractiviteitenweb.com/a-58931053/alle-thema-s-op-een-rij-49/thema-wij-gaan-op-berenjacht/#description


Woordkaarten
Op de volgende bladzijdes staan 8 woordkaarten. Je kunt de kaarten gebruiken als 
inleiding om het thema te introduceren en gebruiken bij de activiteiten.  

Ga met de kinderen een gesprek aan. Door vragen te stellen krijgt een kind 
spreekkansen. De vragen bepalen hoe het gesprek verder verloopt. Zo zijn open 
vragen moeilijker, maar wel meer stimulerend dan gesloten vragen.

Als je de kaarten gebruikt worden er verschillende doelen bereikt, namelijk:

– het trainen van het auditief / visueel geheugen
– associaties maken 
– het vergroten van de woordenschat
– gespreksvaardigheid
– verbanden leggen
– begrijpend luisteren
– spelenderwijs kennis maken met letters

Idee:
– Je kunt alle plaatjes 2x kopiëren. Zo heb je een memory spel.
– Je kunt de kaartjes plastificeren. Zo blijft het netjes en kunnen de kinderen er 
lekker mee spelen.
– Je kunt de woorden los aanbieden. Zo kunnen beginnende lezertjes het woord bij 
het plaatje zoeken.

       
                  In onze webshop: Anna Pakket incl. Knuffel Konijn van Anna. Klik hier
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https://www.peuteractiviteitenweb.com/a-62698234/prentenboeken/een-heel-jaar-muziek-met-anna-knuffel-anna/#description










Een greep uit onze thema's:

Thema Baby . Dit thema bestaat uit 2 thema's:
* Een thema vóór baby's (leeftijd 0 t/m 1 á 1,5 jaar) op het gebied van sensory.
* Thema "Hallo Baby". Een thema dat gaat over baby's voor kinderen vanaf ±1,5 jaar
tot 4 jaar (of ouder) …

Thema Welkom in mijn huis/ We bouwen een huis. De kinderen ervaren dat ieder 
huis anders is, maar dat er wel bijna dezelfde (leef)ruimtes zijn. Het themaboek telt 
100 pagina's onderverdeeld in 8 hoofdstukken.
(Incl. woordkaarten en dagritmekaarten)

Ook een leuk thema is het thema Vervoer, Transport & Verkeer:
In dit thema gaan we met de kinderen "de weg" op. Welke vervoersmiddelen komt je 
onderweg tegen? Pas op! Wel over het zebrapad lopen en stoppen voor het rode licht!
Daar rijdt een brandweerwagen met sirenes en zwaailichten aan. Waar gaat hij naar 
toe en wat gaat hij doen? Zou er ergens brand zijn? Of zal hij een poesje uit de boom 
redden? Kijk! De politieagent deelt een bekeuring uit. Zal hij te hard hebben 
gereden? Misschien heeft hij wel door het rode licht gereden. We houden ons 
gelukkig keurig aan de verkeersregels. We leren de kinderen spelenderwijs wat er 
buiten allemaal te zien en te beleven valt op het gebied van vervoer en verkeer.
Als afsluiting ontvangen alle kinderen een verkeersdiploma.

Wij leveren de thema's als ingebonden themaboek.
Hoe ziet het themaboek eruit?
– Het themaboek wordt gedrukt in kleur. 
– Het heeft een transparante voorblad en een gekleurde achterblad.
– Het themaboek is ingebonden met metalen bindringen.

https://www.peuteractiviteitenweb.com/a-40661644/alle-thema-s-op-een-rij-41/thema-vervoer-transport-verkeer/
https://www.peuteractiviteitenweb.com/a-57694797/alle-thema-s-op-een-rij-47/thema-welkom-in-mijn-huis-we-bouwen-een-huis/#description
https://www.peuteractiviteitenweb.com/a-51951335/alle-thema-s-op-een-rij-41/thema-baby-0-jaar-en-ouder/


Creatieve activiteiten
Rozen rijst 

Benodigdheden:
– ongekookte rijst 
– rode voedingskleurstof 
– ziplock zakje
– krant

                                                      Werkwijze:
Stop in een ziplock zakje ongekookte rijst en doe hier een paar druppels rode 
voedingskleurstof bij. Hoe meer druppels je erbij doet, hoe roder het rijst wordt. Sluit het 
zakje en meng alles goed door elkaar. Strooi het rijst op een krant. Laat dit een dag drogen 
tot dat het niet meer afgeeft. Je kunt de krant ook op de verwarming leggen zodat het 
sneller droogt. Strooi daarna het gekleurde rijst in een bak of schaal. Doe er bekertjes, 
kommetjes en schepjes bij, zodat de kinderen er fijn mee kunnen spelen. 
Je kunt ook een paar druppels rozenolie bij doen. Dit kun je o.a. kopen bij De Tuinen. 

Hartverwarmend
Op de volgende bladzijde staat een voorbeeld van 
een hart. Deze kun je gebruiken bij de volgende 
twee activiteiten:
1) De kinderen kunnen het hartje versieren met 
pompoentjes, glitters, verf, stickers....
Maak er een strikje aan vast zodat je de hartjes 
kunt ophangen. 

 
2) Knip het middelste hartje uit en leg het hart op een lamineervel. De kinderen kunnen op het
uitgeknipte hartje vloeipapier leggen of stukje aluminiumfolie. Klap het lamineervel 
voorzichtig dicht, anders waait alles er weer af. Haal het hart door de lamineermachine. Knip 
het hart uit. Je kunt de hartjes plakken op het raam of bij elkaar hangen als een mobiel. Wat 
een prachtige "glas in lood" hartjes.  

Stempelen
Druk met je vingers op een toiletrolletje 
zodat er een "deukje" ontstaat. 
Nu heb je een hartje.
Stempelen maar....
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Maak als Kinderopvang & Gastouderopvang gebruik van de activiteiten van 
Peuteractiviteitenweb. Onmisbaar voor elke professional die werkzaam is in de 
kinderopvangbranche.

Kinderen spelen graag de hele dag. Dat vinden wij belangrijk en willen dit blijven motiveren en 
aanmoedigen. De beroepskrachten spelen hierbij een belangrijke rol. Peuteractiviteitenweb heeft 
bijna 50 thema's uitgebracht zodat de kinderen kunnen blijven spelen terwijl de ontwikkeling en de 
talenten van het kind spelenderwijs worden uitgedaagd en ondersteund. De activiteiten zijn goed in 
te passen in het dagritme van uw opvang. De thema's zijn kant-en-klaar waardoor u direct aan de 
slag kunt. Dat bespaart u veel (vrije)tijd en heeft u tijd over voor andere dingen.

De thema's worden ook vaak gebruikt naast VVE programma's 
zoals Ko Totaal (Puk & Co / Uk & Puk) en Piramide.

 Bekijk hier alle thema's van Peuteractiviteitenweb.
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https://www.peuteractiviteitenweb.com/c-2923668/alle-thema-s-op-een-rij-42/


Blauwtje en Geeltje
Dag Blauw, zei Geel
Dag Geel, zei Blauw
Ik maak een andere kleur van jou
Ze gaven elkaar een zoen
Toen waren ze groen!

Activiteiten bij Blauwtje en Geeltje

Leg een bolletje blauw klei en een bolletje gele klei op tafel.

Als je deze kleuren bij elkaar kneedt, krijg je groene klei!

Vlinder Blauwtje en Geeltje

Vouw een vel papier dubbel en klap deze weer open.
Verf aan één kant de helft van een vlinder in de 
kleuren blauw en geel. Klap het papier dicht en wrijf 
over het papier zodat de kleuren zich met elkaar 
gaan mengen. Klap het papier open en kijk wat 
er is gebeurd! Het is een vlinder geworden in 
de kleuren blauw, geel en groen. 

Ook een leuke activiteit voor bij het thema  Experimenteren is leren/Kijk eens wat ik 
kan: Klik hier

Handen Blauwtje en Geeltje
Nog een idee om de kleur groen te maken, is om één kind zijn handje blauw te verven 
en een ander kindje geel. Ze geven elkaar een hand en nu zijn de handen groen. 

                                                                                                                            
                                                                                                                           Blz 13

https://www.peuteractiviteitenweb.com/a-40661673/alle-thema-s-op-een-rij-47/kijk-eens-wat-ik-kan-experimenteren-is-leren/#description


Boekentip:

Een boek dat hierbij past is “Blauwtje en Geeltje”. 
Het boek kun je hier bestellen of inlezen. 

Blauwtje en Geeltje zijn twee vriendjes. Ze spelen 
vaak samen. Als de mama van Blauwtje even weggaat 
om boodschappen te doen moet Blauwtje thuis blijven.
Maar Blauwtje gaat op zoek naar zijn vriendje 
Geeltje. Dan beleeft hij een groot avontuur. 

Idee:
Je kunt i.p.v. blauw en geel ook wit en rood gebruiken. Als je deze kleuren met elkaar 
mengt krijg je de kleur roze. (Om maar eens in het thema te blijven:-) 

Een activiteit die je hierbij kunt doen, zijn uiteraard bovenstaande activiteiten, maar 
je kunt ook hartjes stempelen:

Snijd uit twee aardappelen een hartje. Gebruik deze als stempel. De kinderen dopen 
een aardappel in de rode verf en de andere in de witte verf. Stempel het rode hartje 
op een vel papier en daarop, of net ernaast, het witte hartje. Als ze elkaar overlappen
ontstaat er in het midden de kleur roze. Een leuk versje hierbij is:

Doe je met me mee
Het is leuker met twee
Een vriend is iemand die je kent
Ik ben blij dat jij mijn vriendje bent!

Idee:
Als de verf is opgedroogd kun je het lamineren en gebruiken de kinderen het als 
placemat. 

Op de kiek
Knip grote en kleine hartjes uit of maak gebruik van (kunst) rozenblaadjes. Die zijn nu
volop in de winkels te verkrijgen. Leg alle hartjes of blaadje op de grond of in een 
(opblaas)badje. Het kindje mag erin liggen met het hart dat hij heeft gemaakt in zijn 
handen. KLIK! Leuk voor papa, mama, opa, oma, tante, oom....

Blz 14

https://bit.ly/2QLZ83N


Kuspasje

                                                   
Geef papa en mama een kuspasje. Zo hebben ze altijd 
een kusje van hun kind(eren) bij zich.
Breng lippenstift aan op de lippen van het kind. 
Schrijf achter xxx de naam van het kind en lamineer 
de kaarten. 

KUSPASJE

Altijd een kus mee
in je portemonnee.
           xxx

KUSPASJE

Altijd een kus mee
in je portemonnee.
           xxx

KUSPASJE

Altijd een kus mee
in je portemonnee.
           xxx

KUSPASJE

Altijd een kus mee
in je portemonnee.
           xxx

Hart versieren
Op de volgende bladzijde staat een groot hart. Lamineer dit hart. De kinderen kunnen
met scheerschuim en wat rode verf, het hart versieren. 

Blikken
Verzamel van te voren blikken en rijg er een touw doorheen. Maak het touw met alle 
blikken eraan, vast aan een fiets of auto. Net als op een bruiloft. Let op scherpe 
randjes. Fietsen maar!  
                                                                                              Blz 15





Spelactiviteiten

Vandaag is rood
De kinderen mogen op bijvoorbeeld Valentijnsdag allemaal in het rood komen. Of iets 
aantrekken waar de kleur rood in zit.  Je kunt natuurlijk ook zelf een dag uitkiezen. 

We maken een kringetje
We maken een kringetje
Van jongens en van meisjes
We maken een kringetje van tra la la
Maak nu een buiging
Maak nu een buiging
Bij de hand, bij de hand
Pak je liefste bij de hand
Bij de hand, bij de hand
Pak je liefste bij de hand

Loop met de kinderen in een kringetje. Bij de zin “maak nu een buiging” staan de kinderen stil 
om een buiging te maken. Bij de zin “bij de hand” zoeken de kinderen een kindje om mee te 
dansen. Tralalalalaaaaa.....

Handkus
De kinderen zitten aan tafel of op de grond en doen hun oogjes dicht. Jij blaast een handkus 
naar een kindje. Wie de wind voelt heeft het kusje ontvangen. Dat kindje mag een kusje 
blazen naar een ander kindje. 

Knuffelen
De kinderen mogen elkaar proberen te pakken. Als dat is gelukt mogen ze elkaar een knuffel 
geven. 

Dikke zoen
Ik geef je een kusje, ik geef je een zoen
Om in een doosje te doen
Maak het doosje open, kijk daar komt hij al aangekropen
Al mijn liefs voor jou via je handje zo over je mouw 
Kriebelt in je nekje fluistert in je oor
Ja, daar komt ie hoor, een hele dikke zoen 
Zullen we het nog eens doen? 

Hierbij maak je de bewegingen van een kusje en een zoen. 
Maak de beweging van het doosje open doen. 
Daarna kriebel je over het handje en de arm en in het nekje en het oortje en dan geef je 
dikke zoen.
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Zoek de 5 verschillen
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Versjes

Kusjes
Een kusje op je haren
twee kusjes op je mouw
Drie kusjes om te zeggen
hoeveel ik van je hou.

Vier kusjes op je wangen
vijf kusjes in je nek
Zes kusjes om te zeggen
ik vind je helemaal te gek!

En zeven kleine kusjes
omdat ik je al zolang ken
En acht voor al die dingen
die ik vergeten ben.

Kusje
Hocus pocus pand 
hier is mijn hand
en kijk eens wat ik nu doe
ik stop er een kusje in
en blaas het naar je toe

Lief
Een kusje hier
een kusje daar
Op je wang, op je oor
in je nek, in je haar
Hey wacht eens even
Ik ben nog niet klaar
ik vind je zo lief
op je neus ook een paar!
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Kralenplankje

Als de kinderen bezig zijn met het kralenplankje worden de volgende vaardigheden getraind:
* tellen en onthouden * kennis en vergelijken van kleuren * ruimtelijk inzicht * visuele 
waarneming * fijne motoriek.

Houdt altijd toezicht i.v.m. verstikkingsgevaar!
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Recepten
Snijd uit verschillende soorten fruit hartjes en prik 
dit aan een stokje.

                                                   Van een cocktailworstje kun je ook een hartje maken.

            Snijd uit een tosti een hartje en prik dit aan
            een rietje. 

                                                                              
                                                                                                              foto: Pequerecetas

        Meloen hartjes met chocolade en spikkels.

Kloppudding
Het lekkerste toetje, zonder koken. Met Kloppudding maak je eenvoudig en snel een 
lekker toetje. In een handomdraai zet je iets bijzonders op tafel. 

Doe de melk in een kom, voeg er het puddingpoeder aan toe, een minuutje mixen en 
daarna tien minuten opstijven in de koelkast. Zo eenvoudig kan het zijn. 
Aan Kloppudding kun je alleen echte melk toevoegen. Je kunt de melk niet vervangen 
door sojamelk.
                                                  Bron: Dr. Oetker
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Tot slot
Wij hopen dat de kinderen heel veel plezier uit dit inimini thema gaan beleven.

Misschien heb je ook interesse in de volgende thema's

Thema Wij gaan op berenjacht
Thema De postbezorger
Thema Baby
Thema Sprookjes (1001 nacht)
Thema Wij maken muziek
Thema Wat groeit en bloeit daar?
Thema In de supermarkt | speel- en oefenboek  “in de winkel” | thema 
woordkaarten 
Thema verkeer, transport en vervoer...
Thema aarde, water & zand

...en nog veel meer

Vrolijke groet,
Team Peuteractiviteitenweb

www.peuteractiviteitenweb.com
info@peuteractiviteitenweb.com
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mailto:info@peuteractiviteitenweb.com
http://www.peuteractiviteitenweb.com/
http://www.peuteractiviteitenweb.com/c-2715955/de-thema-s/
https://www.peuteractiviteitenweb.com/a-40661646/alle-thema-s-op-een-rij-49/thema-aarde-zand-water/#description
http://www.peuteractiviteitenweb.com/a-38416362/thema-vervoer/thema-vervoer/
http://www.peuteractiviteitenweb.com/a-38359672/thema-boodschappen/woordkaartenset-boodschappen/
http://www.peuteractiviteitenweb.com/a-38359672/thema-boodschappen/woordkaartenset-boodschappen/
http://www.peuteractiviteitenweb.com/a-38359664/thema-boodschappen/speel-en-oefenboek-in-de-winkel/
http://www.peuteractiviteitenweb.com/a-38359638/thema-boodschappen/thema-boodschappen/
https://www.peuteractiviteitenweb.com/a-40661639/alle-thema-s-op-een-rij-49/thema-wat-groeit-en-bloeit-daar/#description
http://www.peuteractiviteitenweb.com/a-42613997/alle-thema-s-op-een-rij-39/thema-we-maken-muziek/
https://www.peuteractiviteitenweb.com/a-58560810/alle-thema-s-op-een-rij-49/thema-sprookjes-1001-nacht/#description
https://www.peuteractiviteitenweb.com/a-51951335/alle-thema-s-op-een-rij-49/thema-baby-0-jaar-en-ouder-met-gratis-beweegspel-en-voeldoekje/#description
https://www.peuteractiviteitenweb.com/a-40661608/alle-thema-s-op-een-rij-49/thema-de-post-bezorger-nl/#description
https://www.peuteractiviteitenweb.com/a-58931053/alle-thema-s-op-een-rij-49/thema-wij-gaan-op-berenjacht/#description

