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INTRODUCTIE 

Tegenstellingen 
 
Discipline:    Literatuur en filosofie   
Thema:    Tegenstellingen    
Type:    Peuteropvang 
Aantal workshops:  5 workshops 
Duur van de workshops: 30 minuten per workshop 
 
Benodigdheden: • Boek ‘Tegenstellingen’ van Patrick George. 

• Gedicht ‘Zacht’ en ‘Hard’ van Rian Visser, uit: Zacht zijn 
de wolken (zie bijlagen). 

• Zachte materialen (kussen of lap stof, knuffels, watjes, 
veren, zachte stofjes, kwastje etc.) en harde materialen 
(dienblad of plankje, steen, plastic beker, bal, knopen, 
noot etc.).  

• Gekleurd met papier met daarop ‘hard’ en ‘zacht’ 
geschreven. 

• Kleurkopieën van een lege kapstok en een lege kast.  

• Tekenpapier, twee vellen papier en A4-kalkpapier. 

• Potloden en viltstiften. 
 
Locatie:   Reguliere ruimte 
 
Aanvullende ideeën: Leestips:  

o Zacht zijn de wolken, kinderversjes over begrippen door 
Rian Visser & Tineke Meirink.  

o Kriebels in je hersens, activiteiten en gesprekken met 
jonge kinderen door Nanda van Bodegraven en Tamar 
Kopmels. 

 
Overige informatie:  - 
 
 
  

http://static.webshopapp.com/shops/041025/files/045952618/600x700x2/houss-living-kapstok-steigerhout-90-cm.jpg
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/2d/3e/ad/2d3eadc631d7709f4f1b9f6b9292831d.jpg
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Educatie model leerlijn:  

 
 
Workshop 1: 
De peuters maken kennis met het begrip tegenstellingen aan de hand van het boek 
Tegenstellingen: Jongen of meisje, warm of koud…de wereld zit vol tegenstellingen. Maar de 
tegenstellingen in dit boek zijn niet altijd wat ze lijken. Regent het of schijnt de zon? Zit het 
uiltje binnen of buiten? En is de bal nu klein… of groot? Draai de doorkijkpagina’s om en laat 
je verbazen door de verrassende tegenstellingen die tevoorschijn komen! Na het bekijken 
van het boek gaan de peuters zelf de tegenstellingen uitbeelden. 
 
Workshop 2: 
Tijdens deze workshop maken de peuters kennis met de begrippen groot en klein. Door te 
bewegen zullen ze voelen wat het verschil tussen groot en klein is. Vervolgens praten ze 
erover en tot slot tekenen ze de begrippen groot en klein.  
 
Workshop 3: 
Tijdens deze workshop staan de begrippen binnen en buiten centraal. De peuters ervaren 
letterlijk wat binnen en buiten is. Ze gebruiken hierbij hun zintuigen: ruiken en horen. 
 
Workshop 4: 
Tijdens deze workshop ontdekken de peuters de begrippen hard en zacht. Ze luisteren naar 
twee gedichten over hard en zacht. Daarna voelen ze harde en zachte materialen en gaan 
ze deze materialen sorteren. 
 
Workshop 5: 
Tijdens deze workshop bekijken de peuters nog eenmaal het boek Tegenstellingen. Daarna 
gaan ze zelf aan de slag met de tegenstelling leeg en vol. Ze krijgen een afbeelding van iets 
leegs en gaan zelf op kalkpapier iets vols tekenen.  
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WORKSHOP 1 

Tegenstellingen – Het boek 
 
Educatie model leerlijn: Nieuwsgierigheid, verbeeldingskracht 
 
Benodigde materialen: • Boek ‘Tegenstellingen’ van Patrick George. 
 
Aanvullende ideeën:  -  
 
Introductie:  
De peuters maken kennis met het begrip tegenstellingen aan de hand van het boek 
Tegenstellingen: Jongen of meisje, warm of koud…de wereld zit vol tegenstellingen. Maar de 
tegenstellingen in dit boek zijn niet altijd wat ze lijken. Regent het of schijnt de zon? Zit het 
uiltje binnen of buiten? En is de bal nu klein… of groot? Draai de doorkijkpagina’s om en laat 
je verbazen door de verrassende tegenstellingen die tevoorschijn komen! Na het bekijken 
van het boek gaan de peuters zelf de tegenstellingen uitbeelden. 
 

 
Activiteit 1: korte introductie 

Doel De peuters maken kennis met het thema tegenstellingen. 

Educatie model leerlijn Nieuwsgierigheid 

Duur 5 minuten 

Materiaal Boek ‘Tegenstellingen’ van Patrick George. 

Beginsituatie De peuters zitten in een kring.  

Opdracht pedagogisch 
medewerker 

Laat de voorkant van het boek zien en vraag aan de peuters wat 
ze zien. Vertel dan dat één vogel binnen is (in de kooi) en één 
vogel buiten. Binnen is het tegenovergestelde van buiten. Wat is 
het tegenovergestelde van dun? En van groot? In dit boek zie je 
allemaal plaatjes van tegenstellingen. 

Opdracht peuters De peuters luisteren en praten over het boek en over 
tegenstellingen. 

Aanwijzingen - 

 

 
Activiteit 2: boek lezen 

Doel De peuters ontdekken tegenstellingen. 

Educatie model leerlijn Nieuwsgierigheid 

Duur 10 minuten 

Materiaal Boek ‘Tegenstellingen’ van Patrick George. 

Beginsituatie De peuters zitten in een kring.  

Opdracht pedagogisch 
medewerker 

Laat het boek met afbeeldingen zien. Zorg ervoor dat de 
doorzichtige bladzijde altijd aan de linkerkant zit. Laat eerst de 
afbeelding zien. Wijs naar de linkerafbeelding en vraag aan de 
peuters wat ze zien. Wijs dan naar de rechterafbeelding en 
vraag wat ze zien. Sla dan de doorzichtige bladzijde naar rechts 
en vraag wat ze zien. 
 
Tegenstellingen: groot-klein, zon-regen, raak-mis, binnen-
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buiten, links-rechts, land-zee, jongen-meisje, warm-koud, leeg-
vol, eerst-laatst, naar boven-naar beneden. 

Opdracht peuters De peuters kijken naar het boek en luisteren naar de 
pedagogisch medewerker. 

Aanwijzingen Laat afbeeldingen zien en vraag wat de tegenstelling is. Als de 
peuters het niet weten, vertel dan het eerste begrip, bijv. groot. 
Wat is het tegenovergestelde van groot? Sla daarna het 
doorzichtige blad om. Is de bal nu groot of klein? 

 

 
Activiteit 3: bewegen 

Doel De peuters maken bewegingen bij tegenstellingen. 

Educatie model leerlijn Nieuwsgierigheid 

Duur 5 minuten 

Materiaal - 

Beginsituatie De peuters staan in een kring. 

Opdracht pedagogisch 
medewerker 

Doe de bewegingen voor die horen bij de tegenstellingen: groot-
klein, zon-regen, links-rechts, warm-koud, naar boven-naar 
beneden. 

Opdracht peuters De peuters beelden samen de tegenstellingen uit.  

Aanwijzingen - 

 

 
 

 
Activiteit 5: afsluiting 

Doel De workshop wordt afgesloten. 

Educatie model leerlijn Discipline 

Duur 5 minuten 

Materiaal Boek ‘Tegenstellingen’ van Patrick George. 

Beginsituatie De peuters zitten in een kring.  

Opdracht pedagogisch 
medewerker 

Vraag aan de peuters of ze weten wat tegenstellingen zijn. Wat 
is het tegenovergestelde van warm? En van hard? Wie weet er 
nog een tegenstelling? 

Opdracht peuters De peuters luisteren en praten over tegenstellingen. 

Aanwijzingen - 

 
Activiteit 4: zelfstandig bewegen 

Doel De peuters maken zelfstandig bewegingen bij de 
tegenstellingen. 

Educatie model leerlijn Nieuwsgierigheid 

Duur 5 minuten 

Materiaal - 

Beginsituatie De peuters staan in een kring.  

Opdracht pedagogisch 
medewerker 

Vraag aan de peuters om de tegenstellingen uit te beelden:  
groot-klein, zon-regen, links-rechts, warm-koud, naar boven-
naar beneden. 

Opdracht peuters De peuters beelden de tegenstellingen zelfstandig uit.  

Aanwijzingen - 
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WORKSHOP 2 

Tegenstellingen – Groot en klein 
 
Educatie model leerlijn: Nieuwsgierigheid, verbeeldingskracht, discipline 
 
Benodigde materialen: • Boek ‘Tegenstellingen’ van Patrick George. 

• Tekenpapier en potloden. 
 
Aanvullende ideeën:  -  
 
Introductie:  
Tijdens deze workshop maken de peuters kennis met de begrippen groot en klein. Door te 
bewegen zullen ze voelen wat het verschil tussen groot en klein is. Vervolgens praten ze 
erover en tot slot tekenen ze de begrippen groot en klein.  
 

 
Activiteit 1: introductie  

Doel De peuters maken kennis met de tegenstelling groot-klein. 

Educatie model leerlijn nieuwsgierigheid 

Duur 5 minuten 

Materiaal Boek ‘Tegenstellingen’ van Patrick George. 

Beginsituatie De peuters zitten in een kring.  

Opdracht pedagogisch 
medewerker 

Laat de eerste afbeelding groot-klein zien. Wat is het 
tegenovergestelde van groot? Sla daarna het doorzichtige blad 
om. Is de bal nu groot of klein? 

Opdracht peuters De peuters kijken naar het boek en praten mee over het begrip 
groot-klein 

Aanwijzingen - 

 

 
Activiteit 2: bewegen 

Doel De peuters onderzoeken de tegenstelling groot-klein door te 
bewegen. 

Educatie model leerlijn Nieuwsgierigheid 

Duur 5 minuten 

Materiaal - 

Beginsituatie De peuters staan verspreid door de ruimte. 

Opdracht pedagogisch 
medewerker 

Vraag aan de peuters om zich heel klein te maken, bijvoorbeeld 
zo klein als een baby. Kunnen ze zich ook heel groot maken, 
bijvoorbeeld zo groot als je papa of mama? Zo klein als een 
muis en zo groot als een olifant? Wie of wat is er nog meer 
klein? En wie of wat groot? Vraag tot slot aan de peuters om op 
volgorde van klein naar groot te gaan staan.  

Opdracht peuters De peuters luisteren naar de pedagogisch medewerker en 
maken zich heel groot of heel klein. 

Aanwijzingen - 
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Activiteit 3: praten 

Doel De peuters denken en praten over de begrippen groot en klein. 

Educatie model leerlijn Nieuwsgierigheid 

Duur 5 minuten 

Materiaal - 

Beginsituatie De peuters zitten in een kring. 

Opdracht pedagogisch 
medewerker 

Bespreek de volgende vragen met de peuters: 

• Welke dieren zijn heel groot?  

• Welke dieren zijn heel klein? 

• Welke dingen zijn groot? 

• Welke dingen zijn klein? 

• Wat is het allergrootste wat je kent? 

• Wat is het allerkleinste wat je kent?  

Opdracht peuters De peuters denken na en praten over de begrippen groot en 
klein. 

Aanwijzingen - 

 

 

 
Activiteit 5: praten 

Doel De workshop wordt afgesloten. 

Educatie model leerlijn Discipline 

Duur 5 minuten 

Materiaal De tekeningen van de peuters. 

Beginsituatie De peuters zitten in een kring.  

Opdracht pedagogisch 
medewerker 

Leg de tekeningen van de peuters in de kring en vraag aan de 
peuters welke dingen groot zijn en welke klein. Schrijf bij de 
tekeningen wat het is. 

Opdracht peuters De peuters bekijken elkaars tekening en gaan op zoek naar het 
kleinste en grootste ding. 

Aanwijzingen - 

 
  

 
Activiteit 4: tekenen 

Doel De peuters verbeelden de begrippen groot en klein.  

Educatie model leerlijn Verbeeldingskracht 

Duur 10 minuten 

Materiaal Tekenpapier en potloden. 

Beginsituatie De peuters zitten op een stoel aan tafel. 

Opdracht pedagogisch 
medewerker 

Vraat aan de peuters om iets heel kleins en iets heel groots te 
tekenen. 

Opdracht peuters De peuters tekenen iets kleins en iets groots.  

Aanwijzingen Peuters vinden het moeilijk om iets echt kleins te tekenen. Maar 
als ze het eenmaal ontdekt hebben, tekenen ze vaak het hele 
vel vol met kleine stipjes. 
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WORKSHOP 3 

Tegenstellingen – Binnen-buiten 
 
Educatie model leerlijn:  Nieuwsgierigheid, verbeeldingskracht, discipline. 
 
Benodigde materialen:  • Boek ‘Tegenstellingen’ van Patrick George. 

• Twee vellen papier en viltstiften.  
 
Aanvullende ideeën:  -  
 
Introductie: 
Tijdens deze workshop staan de begrippen binnen en buiten centraal. De peuters ervaren 
letterlijk wat binnen en buiten is. Ze gebruiken hierbij hun zintuigen: ruiken en horen. 
 

 
Activiteit 1: introductie 

Doel De peuters maken kennis met het thema binnen-buiten. 

Educatie model leerlijn Nieuwsgierigheid 

Duur 4 minuten 

Materiaal Boek ‘Tegenstellingen’ van Patrick George. 

Beginsituatie De peuters zitten in een kring.  

Opdracht pedagogisch 
medewerker 

Laat het boek zien met afbeelding ‘Binnen-buiten’. Wat zien 
jullie op het linkerplaatje? En wat op het rechterplaatje? Wat is 
het verschil? Is de vogel binnen of buiten? Sla dan de 
doorzichtige bladzijde naar rechts. Wat zien jullie nu? 

Opdracht peuters De peuters kijken naar het boek en praten over binnen-buiten. 

Aanwijzingen - 

 

 
Activiteit 2: naar buiten 

Doel De peuters ervaren het begrip buiten. 

Educatie model leerlijn Nieuwsgierigheid 

Duur 8 minuten 

Materiaal - 

Beginsituatie De peuters staan op het plein buiten. 

Opdracht pedagogisch 
medeweker 

Vertel dat de peuters buiten mogen rondlopen. Als je in je 
handen klapt, staan ze stil. Dan doen de peuters hun ogen dicht 
en luisteren en horen ze. Wat horen ze? Wat ruiken ze?   
Weer rondlopen en bewegen. Hoe beweeg je je buiten? Wat 
kun je buiten wel? Wat kun je buiten niet? 

Opdracht peuters De peuters luisteren naar de opdrachten van de pedagogisch 
medewerker. 

Aanwijzingen - 

 
 
 
 



 

 9 

 
Activiteit 3: naar binnen 

Doel De peuters ervaren het begrip binnen. 

Educatie model leerlijn Nieuwsgierigheid 

Duur 8 minuten 

Materiaal - 

Beginsituatie De peuters staan binnen. 

Opdracht pedagogisch 
medewerker 

Vertel dat de peuters binnen mogen rondlopen. Als je in je 
handen klapt, staan ze stil. Dan doen de peuters hun ogen dicht 
en luisteren en ruiken ze. Wat horen ze? Wat ruiken ze? 
Weer rondlopen en bewegen. Hoe beweeg je je binnen?   

Opdracht peuters De peuters luisteren naar de opdrachten van de pedagogisch 
medewerker. 

Aanwijzingen Tips voor ruiken binnen: billendoekjes, zeep, fruit. 

 

 
Activiteit 4: praten 

Doel De leerlingen onderzoeken de begrippen binnen en buiten 
verder.  

Educatie model leerlijn Nieuwsgierigheid, discipline 

Duur 8 minuten 

Materiaal Twee vellen papier en viltstiften. 

Beginsituatie De peuters zitten in een kring. 

Opdracht pedagogisch 
medewerker 

Vertel: eerst waren we buiten en nu zijn we weer binnen. 
Bespreek de volgende vragen: 

• Wat is het verschil tussen binnen en buiten? 

• Hoe ruikt het buiten? Hoe ruikt het binnen? 

• Wat hoor je buiten? Wat hoor je binnen? 

• Wat doe je buiten? Wat doe je binnen? 

• Wat vind je leuker: binnen zijn of buiten zijn? 
Schrijf op twee vellen op wat de peuters zeggen over binnen en 
buiten. 

Opdracht peuters De peuters luisteren en praten over de begrippen binnen en 
buiten. 

Aanwijzingen - 

 

 
Activiteit 5: afsluiting 

Doel De workshop wordt afgesloten. 

Educatie model leerlijn Discipline 

Duur 2 minuten 

Materiaal De twee vellen papier uit activiteit 4. 

Beginsituatie De peuters zitten in een kring. 

Opdracht pedagogisch 
medewerker 

Laat de twee vellen papier zien en vertel over binnen en buiten. 
Welke dingen kun je buiten doen en welke binnen? Wat is het 
verschil? Wat kun je buiten wel en binnen niet? Wat kun je 
binnen wel en buiten niet? 

Opdracht peuters De peuters luisteren naar de pedagogisch medewerker.  

Aanwijzingen - 
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WORKSHOP 4 

Tegenstellingen – Hard en zacht 
 
Educatie model leerlijn:  Nieuwsgierigheid, discipline 
 
Benodigde materialen: • Gedicht ‘Zacht’ en ‘Hard’ van Rian Visser, uit: Zacht zijn 

de wolken (zie bijlagen). 

• Zachte materialen (kussen of lap stof, knuffels, watjes, 
veren, zachte stofjes, kwastje etc.) en harde materialen 
(dienblad of plankje, steen, plastic beker, bal, knopen, 
noot etc.).  

• Gekleurd met papier met daarop ‘hard’ en ‘zacht’ 
geschreven. 

 
Aanvullende ideeën:  -  
 
Introductie:  
Tijdens deze workshop ontdekken de peuters de begrippen hard en zacht. Ze luisteren naar 
twee gedichten over hard en zacht. Daarna voelen ze harde en zachte materialen en gaan 
ze deze materialen sorteren. 
 

 
Activiteit 1: wat is zacht? 

Doel De peuters ontdekken het begrip zacht. 

Educatie model leerlijn Nieuwsgierigheid 

Duur 5 minuten 

Materiaal Gedicht ‘Zacht’ van Rian Visser, uit: Zacht zijn de wolken (zie 
bijlagen). 

Beginsituatie De peuters zitten in een kring. 

Opdracht pedagogisch 
medewerker 

Lees het gedicht Zacht voor. Welke dingen zijn er zacht? 
Wolken, schaap, kuikentje, kussen, knuffels, perzik, kwastje, 
poesje, zachtjes praten. Vraag aan de peuters welke dingen die 
ze aan hebben zacht zijn. Welke kledingstuk is zacht? En je 
haar?  

Opdracht peuters De peuters luisteren naar het gedicht en vertellen welke dingen 
zacht zijn. Ze voelen welke dingen zacht zijn. 

Aanwijzingen - 

 

 
Activiteit 2: wat is hard? 

Doel De peuters ontdekken het begrip hard. 

Educatie model leerlijn Nieuwsgierigheid 

Duur 5 minuten 

Materiaal Gedicht ‘Hard’ van Rian Visser, uit: Zacht zijn de wolken (zie 
bijlagen). 

Beginsituatie De peuters zitten in een kring. 

Opdracht pedagogisch Lees het gedicht Hard voor. Welke dingen zijn hard? Steen, 
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medewerker noot, tafel, bal, peer, auto’s rijden hard, stoeptegels, tand. Vraag 
aan de peuters welke dingen die ze aan hebben hard zijn. 
Welke kledingstuk is hard? En je tand? 

Opdracht peuters De peuters luisteren naar het gedicht en vertellen welke dingen 
hard zijn. Ze voelen welke dingen hard zijn. 

Aanwijzingen - 

 

 
Activiteit 3: voelen 

Doel De peuters onderscheiden de begrippen hard en zacht. 

Educatie model leerlijn Nieuwsgierigheid 

Duur 5 minuten 

Materiaal - 

Beginsituatie De peuters zitten in een kring. 

Opdracht pedagogisch 
medewerker 

Kijk eens om je heen en vertel welke dingen zijn hard en welke 
zacht. Hoe voelt hard? Hoe voelt zacht? Kun je met een 
speelgoedauto knuffelen? 

Opdracht peuters De peuters vertellen welke dingen hard zijn en welke zacht. 

Aanwijzingen - 

 

 
Activiteit 4: sorteren 

Doel De peuters sorteren harde en zachte materialen. 

Educatie model leerlijn Nieuwsgierigheid 

Duur 10 minuten 

Materiaal Zachte materialen (kussen of lap stof, knuffels, watjes, veren, 
zachte stofjes, kwastje etc.) en harde materialen (dienblad of 
plankje, steen, plastic beker, bal, knopen, noot etc.).  
Gekleurd met papier met daarop ‘hard’ en ‘zacht’ geschreven. 

Beginsituatie De peuters zitten in een kring. 

Opdracht pedagogisch 
medewerker 

Geef aan iedere peuter iets hards en iets zachts. Leg alvast iets 
hards en iets zachts bij de juiste vellen gekleurd papier.  

Opdracht peuters De peuters voelen het materiaal en leggen het neer bij het juiste 
vel papier.  

Aanwijzingen - 

 

 
Activiteit 5: kijken 

Doel De workshop wordt afgesloten. 

Educatie model leerlijn Discipline 

Duur 5 minuten 

Materiaal Harde en zachte materialen gesorteerd. 

Beginsituatie De peuters staan rondom de gesorteerde materialen. 

Opdracht pedagogisch 
medewerker 

Nodig de peuters uit om samen te kijken welke spullen er bij 
hard liggen en welke bij zacht. Liggen de spullen goed? Of 
moeten ze worden gewisseld? 

Opdracht peuters De peuters kijken welke spullen er bij hard liggen en welk bij 
zacht. Ze kijken of ze goed liggen. 

Aanwijzingen - 
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WORKSHOP 5 

Tegenstellingen – Leeg en vol 
 
Educatie model leerlijn:  Nieuwsgierigheid, verbeeldingskracht. 
 
Benodigde materialen: • Boek ‘Tegenstellingen’ van Patrick George. 

• Kleurkopieën van een lege kapstok en een lege kast.  

• A4-kalkpapier en viltstiften. 
 
Aanvullende ideeën:  -  
 
Introductie:  
Tijdens deze workshop bekijken de peuters nog eenmaal het boek Tegenstellingen. Daarna 
gaan ze zelf aan de slag met de tegenstelling leeg en vol. Ze krijgen een afbeelding van iets 
leegs en gaan zelf op kalkpapier iets vols tekenen.  
 

 
Activiteit 1: introductie 

Doel De peuters ontdekken tegenstellingen. 

Educatie model leerlijn Nieuwsgierigheid 

Duur 8 minuten 

Materiaal Boek ‘Tegenstellingen’ van Patrick George. 

Beginsituatie De peuters zitten in een kring.  

Opdracht pedagogisch 
medewerker 

Laat het boek met afbeeldingen zien. Zorg ervoor dat de 
doorzichtige bladzijde altijd aan de linkerkant zit. Laat de twee 
bladzijden zien. welke tegenstelling zien jullie? Sla dan de 
doorzichtige bladzijde naar rechts en vraag wat ze zien. 
 
Tegenstellingen: groot-klein, zon-regen, raak-mis, binnen-
buiten, links-rechts, land-zee, jongen-meisje, warm-koud, leeg-
vol, eerst-laatst, naar boven-naar beneden. 

Opdracht peuters De peuters kijken naar het boek en benoemen de 
tegenstellingen. 

Aanwijzingen - 

 

 
Activiteit 2: de opdracht 

Doel De peuters raken bekend met de opdracht. 

Educatie model leerlijn Nieuwsgierigheid 

Duur 5 minuten 

Materiaal Kleurkopieën van een lege kapstok en een lege kast.  
A4-kalkpapier en viltstiften. 

Beginsituatie De peuters zitten in een kring.  

Opdracht pedagogisch 
medewerker 

Leg opdracht uit en laat een voorbeeld zien: kleurenkopie van 
bijv. een lege kast met daar overheen kalkpapier. Op het 
kalkpapier gaan de peuters tekenen. 

Opdracht peuters De peuters luisteren naar de opdracht. 

http://static.webshopapp.com/shops/041025/files/045952618/600x700x2/houss-living-kapstok-steigerhout-90-cm.jpg
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/2d/3e/ad/2d3eadc631d7709f4f1b9f6b9292831d.jpg
http://static.webshopapp.com/shops/041025/files/045952618/600x700x2/houss-living-kapstok-steigerhout-90-cm.jpg
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/2d/3e/ad/2d3eadc631d7709f4f1b9f6b9292831d.jpg
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Aanwijzingen Niet het kalkpapier vast aan de afbeelding. Geef alle peuters 
dezelfde afbeelding of geef ze allemaal een andere afbeelding. 

 

 
Activiteit 3: tekenen 

Doel De peuters voeren de opdracht uit. 

Educatie model leerlijn Verbeeldingskracht 

Duur 10 minuten 

Materiaal Kleurkopieën van een lege kapstok en een lege kast.  
A4-kalkpapier en viltstiften. 

Beginsituatie De peuters zitten op een stoel aan tafel. 

Opdracht pedagogisch 
medewerker Loop rond en help waar nodig.  
Opdracht peuters De peuters tekenen op het kalkpapier. 

Aanwijzingen - 

 

 
Activiteit 4: kijken 

Doel De peuters bekijken elkaars werk. 

Educatie model leerlijn Discipline 

Duur 5 minuten 

Materiaal De afbeeldingen met kalktekeningen uit activiteit 3. 

Beginsituatie De peuters zitten samen aan tafel. 

Opdracht pedagogisch 
medewerker 

Laat het werk zien en vraag de maker om er iets over te 
vertellen. 

Opdracht peuters De peuters kijken naar elkaars werk.  

Aanwijzingen - 

 

 
Activiteit 5: afsluiting 

Doel De workshop wordt afgesloten. 

Educatie model leerlijn Discipline 

Duur 2 minuten 

Materiaal Boek ‘Tegenstellingen’ van Patrick George. 

Beginsituatie De peuters zitten samen aan tafel. 

Opdracht pedagogisch 
medewerker 

Sluit de workshop af en laat nog een paar tegenstellingen uit het 
boek zien. 

Opdracht peuters De peuters luisteren en kijken naar het boek. 

Aanwijzingen - 

 

  

http://static.webshopapp.com/shops/041025/files/045952618/600x700x2/houss-living-kapstok-steigerhout-90-cm.jpg
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/2d/3e/ad/2d3eadc631d7709f4f1b9f6b9292831d.jpg
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BIJLAGEN 

Gedicht ‘Zacht’ 
 
Zacht zijn de wolken 
en ‘t schaap in de wei, 
zacht is het kuikentje, 
net uit het ei. 
 
Zacht is het kussen 
met veertjes erin, 
zacht zijn de knuffels: 
de leeuw, de leeuwin. 
 
Zacht is de perzik, 
behalve de pit, 
zacht is het kwastje 
waar poeder op zit. 
 
Zacht is het poesje, 
dat slaapt naast de heg. 
Ssst! Zachtjes praten, 
je jaagt haar nog weg! 
 
 
Rian Visser 
Uit: Zacht zijn de wolken 
 
Verkregen op 21 oktober 2016 via 
http://gebuurtekringvzw.brugsebuurten.be/Kinderhoekje/Gedichten/Gedichten2008  
 

  

http://gebuurtekringvzw.brugsebuurten.be/Kinderhoekje/Gedichten/Gedichten2008
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Gedicht ‘Hard’ 
  
Hard is de steen 
en de schil van een noot, 
en ook de tafel 
waaraan je je stoot. 
 
Hard vliegt de bal 
van de punt van de voet, 
hard is de peer die 
nog rijp worden moet. 
 
Hard rijden de auto’s 
en ik op mijn step. 
Ga aan de kant, 
want een haast dat ik heb! 
 
Hard zijn de stoeptegels 
onder de wip, 
hard is de tand – au— 
dwars door mijn lip. 
 
Rian Visser 
Uit: Zacht zijn de wolken 


