
Dans Dit ben ik! 
 

Deze activiteit is onderdeel van de Kunstkracht-leerlijnen, ontwikkeld door Westland Cultuurweb als bijlage bij Uk & Puk 
voor Westlandse kinderopvangorganisaties. 

Wat gaan we doen? 
De baby’s en peuters worden zich meer bewust van hun 
lichaam. De peuters bewegen de verschillende delen van 
het lichaam en voeren opdrachten uit. 
 
 

Wat voor wie? 

 
Ervaring opdoen 

De baby’s ontdekken hun eigen lichaam (bewustwording). 
 

 
Ervaring uitbreiden en vaardigheden oefenen 

De kinderen bewegen de verschillende lichaamsdelen met of 
zonder materiaal. 

 

 
Vaardigheden toepassen en uitbreiden 

De kinderen bewegen de verschillende delen van het lichaam 
en voeren opdrachten uit op muziek met of zonder materiaal.  
 

Wanneer en waar? 
In een grote of kleiner gedeelte van de groep. In de 
groepsruimte of het speellokaal (indien beschikbaar). Zorg 
dat de groepsruimte zo leeg mogelijk is i.v.m. veiligheid en 
prikkelgevoeligheid.  
 

Het  
• Puk met rugzak.  

• CD Peuterdansen 2A en B en cd-speler of instrumentale 
muziek. 

• Materiaal zoals: washandjes, een spiegel, evt. 
stickertjes/matjes/figuurtjes (evt. rekbanden, linten).  
 

Voorbereiding 
• Zorg voor zoveel mogelijk beweegruimte: schuif meubels 

aan de kast en plaats los speelgoed buiten bereik of 
reserveer het speellokaal. 

• Maak evt. gebruik van matjes, stickers of figuurtjes om 
structuur aan te brengen en zet of leg dit alvast klaar. 

• Verzamel benodigde materialen incl. cd-speler en cd’s.  
 
 
 

 
 

• de arm 

• het been 

• de hand 

• het washandje 

• zich wassen  
 
 
 

 
 

• het hoofd 

• de schouder 

• de tenen 

• bewegen 

• nadoen 
 

Introductie    (oriënteren)  

    
Laat de kinderen Puk zien. Puk heeft zin om te dansen. 
Wat voor lichaamsdelen gebruikt Puk als hij danst? 
Beweeg Puk en laat de kinderen de lichaamsdelen 
benoemen. Ga dan staan samen met de kinderen en 
beweeg op muziek steeds een apart onderdeel van je lijf: 
van onder naar boven: de tenen, voeten, knieën, benen, 
billen, buik, schouders, armen, de nek en het hoofd.  
Mogelijke beweegsuggesties: 
  Hoofd: omhoog, omlaag, opzij kijken, oor op schouder.  

Ogen: open, dicht.  Mond: Open dicht, tong uitsteken.  
Neus: konijn, omhoog, omlaag, opzij.  
Schouders: omhoog, omlaag, om & om, draai voor achter.  
Armen: kronkel, strak, rond, omhoog, omlaag, groot.  
Handen: zwaaien, hoog, laag, opzij, achter, groot, 
klein, langzaam, snel, vingers.  
Vingers: wiebelen, strekken, vuisten, om en om.  
Buik: swingen, trommelen, uit-in.  
Billen: zittend of op de knieën wiebelen, schudden, draaien 
Knieën: omhoog trekken, hinkelen, draaien 
Benen: lopen, vrolijk huppelen, rennen, optillen, 
boos/vrolijk stampen, springen.  

• Structuur bieden en grenzen stellen: 

• Door de kinderen een eigen plekje te geven creëer  je meer 
bewegingsruimte en structuur. Het effect verschilt per groep. 
Nadat je alle lichaamsdelen gezamenlijk hebt bewogen kun 
je steeds een kind vragen om een lichaamsdeel te noemen of 
aan te wijzen. Dit lichaamsdeel gaan jullie vervolgens samen 
bewegen: ‘Kun je aanwijzen of zeggen met welk deel van zijn 
lichaam Puk graag wil dansen?’ Als dit te moeilijk is kun je 
nogmaals samen alle lichaamsdelen bewegen, maar dan van 
boven naar beneden.  
 

Kern            (onderzoeken en uitvoeren)  

    
Ga met de baby’s en Puk voor een grote spiegel op een 
speel-kleed zitten. Noem de namen van de baby’s terwijl je 
ze via de spiegel aankijkt. Kunnen ze ook zwaaien met hun 
hand? Beweeg steeds een deel van het lichaam en moedig 
de kinderen aan om mee te doen. Start bij het hoofd. Denk 
aan bewegingen die simpel zijn en ook liggend of op handen 
en voeten gedaan kunnen worden. Je kunt evt. gebruik 
maken van de zwaaidans (Cd Peuterdansen 2A/5 
Danskriebel 1), instrumentale muziek kan ook.   
 

   
Pak Puk er weer bij. Hij ruikt niet zo fris! Haal een washand 
uit zijn rugzakje en was hem even. Puk ruikt ook wat! De 
kinderen moeten nodig eens gewassen worden. Wat kan je 
allemaal wassen? Doe dit samen even kort zonder 
muziek. Geef de kinderen evt. allemaal een washandje en 
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Culturele activiteit bij Dit ben ik!  

Deze activiteit is onderdeel van de Kunstkracht-leerlijnen, ontwikkeld door Westland Cultuurweb als bijlage bij Uk & Puk voor 
Westlandse kinderopvangorganisaties. 

zet daarna de muziek aan. Je kunt evt. gebruik maken van 
Was, was, was (CD Peuterdansen 2A/19), instrumentale 
muziek kan ook.  Gebruik de tekst: was, was, was, zo wassen 
wij ons… en vul elke keer een ander lichaamsdeel in. 
 

• Informatie en uitleg geven: 

• Je kunt de kinderen nadat jij de lichaamsdelen hebt 
genoemd, ze zelf de lichaamsdelen laten kiezen. 

• Je kunt de kinderen een extra optie geven om bij elkaar de 
lichaamsdelen te laten wassen. Of de oefening in te leiden 
door een douchesessie: zogenaamd uitkleden, kraan open 
draaien, eerste druppels, inzepen etc.  

• Breng variatie in bewegingen aan door het aangeven van 
Richting: hoog, laag, opzij, voor, achter Tempo: langzaam, 
snel, op de tel, Vorm: groot, klein, strak, slap, kronkel, recht. 
 

Uitbreiding   (uitvoeren) 

    
Zet de muziek van Cd 2A/9 op of instrumentaal. Bij de tekst 
raak je met je handen de lichaamsdelen aan. Als je handen 
op je benen zijn, loop je met je vingers helemaal naar je 
grote teen. Probeer dit met gestrekte benen te doen. 
Herhaling werkt. 

• Emotionele ondersteuning bieden: 

• Als de kinderen zelf initiatief tonen of aan de slag gaan, geef 
hier bewust aandacht aan door het geven van positieve 
feedback of door de kinderen evt. naar elkaar te laten kijken. 
 

Afsluiting   (evalueren)  

    
Sluit af met een cooling down. Puk doet mee. Buig en klap 
samen. Puk zorgt voor rust en eindigt samen in een kring. 

• Controleer of de kinderen de activiteit hebben begrepen en 
welke woorden ze al kunnen gebruiken: 

• Waarom had Puk een washandje in zijn rugzak? Hoe vond je 
het wassen? Welk lichaamsdeel vond je het leukst om te 
bewegen en kun je dat laten zien? 
 

Moeilijkere variant   
• Probeer eens een spiegeloefening uit: begin bij jezelf, 

daarna doet 1 kind het voor en vervolgens doen de anderen 
kinderen hem/haar na. Indien mogelijk ook in tweetallen.  
 

Ideeën 
• Gebruik elastieken of linten bij de bewegingen.  

• Plak steeds een stickertje op het lichaamsdeel van het kind 
wat ze mogen gaan bewegen.  

• Maak een grapje:  
benoem een lichaamsdeel wat ze gaan bewegen en beweeg 
ineens een heel ander deel. Observeer.  
 

Waar werk je aan? 
 

 
Ervaring opdoen 

T/R De baby wijst bepaalde lichaamsdelen aan. 
SE/M De baby herkent zichzelf in de spiegel. 

De baby beweegt verschillende lichaamsdelen.  
De baby onderzoekt verschillende materialen.  

  
  
 
 
 

 
Ervaring uitbreiden en vaardigheden oefenen 

T/M Het kind kan lichaamsdelen bij zichzelf aanwijzen. 
SE Het kind begrijpt een eenvoudige opdracht en voert dit 

uit.  
Het kind doet andere kinderen na. 
Het kind doet net alsof het zichzelf wast. 

R Het kind ziet het verschil tussen boven en onder. 
  

 
 

 
Vaardigheden toepassen en uitbreiden 

T Het kind kan lichaamsdelen benoemen. 
Het kind herhaalt een zin van meer dan 3 woorden. 

SE Het kind durft zichzelf vrij te uiten in de groep. 
M Het kind wijst lichaamsdelen aan en benoemt ze. 
R Het kind kan tellen op de muziek 
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Afbeelding verkregen op 20 maart 2020 via 
https://pixabay.com/nl/photos/voet-kind-tien-kinderen-menselijk-886412/.  

https://pixabay.com/nl/photos/voet-kind-tien-kinderen-menselijk-886412/

