
Erfgoed Vertel eens over vroeger, oma/opa?  
 

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 ontdekken met hun zintuigen materialen van 
vroeger en de kinderen leren over het leven van vroeger en 
gaan aan de slag met divers materiaal. 
 

Wat voor wie? 

 
Ervaring opdoen 

De baby’s onderzoeken verschillende voorwerpen en 
spelmaterialen van vroeger door ernaar te kijken, ze te voelen 
en ermee te spelen. 

 

 
Ervaring uitbreiden en vaardigheden oefenen 

De kinderen praten aan de hand van foto’s over hun oma/opa 
en over oma’s tijd (vroeger).  

 

 
Vaardigheden toepassen en uitbreiden 

De kinderen praten over hun oma/opa en vroeger en doen 
activiteiten met spullen van vroeger. Ze benoemen wat ze 
doen tijdens de activiteiten.  
 

Wanneer en waar? 
In een grote of kleine groep. 
 

Nodig 
• Puk met rugzak met oude foto van (breiende) oma & opa. 

• Versjes: Schaapje heb je witte wol, Slaap kindje slaap en evt. 
Hannes loopt op klompen, Boer wat zeg je van mijn kippen, 
vertelplaat (bijlage). 

• Zacht (gebreid) dekentje, (bol) wol en knuffelschaap. 

• Evt. leskist Cultuurweb ‘erfgoed’. Inhoud: veren, klompen, 
(kleine bolletjes) schapenwol, bol wol, gebreide sokken, 
touw, knijpers.  

• Optioneel: breipennen, (foto) gebreide trui (uitbreiding) en 
witte lontwol, potjes, natuurazijn, kleurstoffen (moeilijke 
variant). 
 

Voorbereiding 
• Leen de leskist of zorg voor een zwart-wit foto van opa/oma 

en verzamel het optionele materiaal. Download of print de 
versjes. 

• Nodig evt. een opa of oma uit om te vertellen over vroeger. 
 

 

• de foto 

• werken 

• de oma 

• de opa 

• het dier 
 

 

• ruw 

• glad 

• droog 

• maken 

• ophangen 
 

        

Introductie (oriënteren)    

   
Puk heeft iets bijzonders meegenomen, iets ouds. Laat de 
kinderen de (oude) foto van (een breiende) oma (& opa) 
zien. Wie staat er op de foto? Wat zien ze nog meer? Wat 
doet oma/opa op de foto? Is de foto van vroeger of pas 
geleden? Hoe kun je dat zien? Pak evt. het knuffelschaap 
en de breipennen erbij. Laat de kinderen raden wat dit 
met elkaar te maken heeft. Van welk dier wordt wol 
gemaakt?  Vertel dat onze (overgroot)oma’s vroeger zelf 
truien, vesten, sokken, mutsen en sjaals breiden. De opa’s 
liepen vroeger vaak op klompen en hadden eigen kippen. 
Terwijl zij gingen werken, bleven de oma’s thuis om 
kleding te maken en voor de kinderen te zorgen. Vraag de 
kinderen of hun truien en sokken ook door hun oma zijn 
gebreid?  
Structuur bieden en grenzen stellen 

• Laat telkens een ander kind iets vertellen bij de foto, 
materiaal of vraag. Geef ondersteuning daar waar nodig.  
 

Kern  (onderzoeken & uitvoeren) 

    
Laat de foto van oma zien en vertel wat ze doet. Pak het 
knuffelschaap erbij. Begroet elke baby bij naam en d.m.v. 
het schaap en maak persoonlijk contact met het kind. Laat 
de kinderen het zachte schaap aanraken. Zing een aantal 
keren het liedje ‘Slaap kindje slaap’ terwijl de kinderen het 
schaapje kunnen aanraken, voelen en evt. knuffelen. Je kunt 
evt. ook met een zacht kleedje kiekeboe doen met het 
schaap. Introduceer tijdens het liedje ‘Schaapje heb je witte 
wol’ de plukjes schapenwol en kleine bolletjes wol. Laat de 
baby’s de materialen onderzoeken (kijken, luisteren & 
voelen) door ze op verschillende manieren aan te bieden. 
Optioneel kun je hierbij ook de klompen en veren gebruiken. 
Denk aan geluid maken, blazen en kriebelen.  
 

  
Start met een doek/kleedje waaronder je de schapenwol 
verstopt. Laat de kinderen, zonder te kijken, de wol voelen 
en raden wat ze voelen. Voelt het ruw, glad, droog en/of 
zacht? Laat de kinderen daarna voelen met hun wangen, 
dan ruiken en vervolgens de pluk wol van hun handen 
blazen en weer oppakken. Vertel de kinderen dat ze mogen 
gaan staan en dat ze de wol zo ver mogelijk weg kunnen 
blazen en weer oprapen.  
Zing het liedje Schaapje, heb je witte wol. Vertel dat wol van 
een schaap komt en laat wat wollen sokken zien. Laat de 
kinderen verder met de wol en de wollen sokken evt. bollen 
wol experimenteren: kunnen ze het rollen, uit elkaar 
trekken, in verschillende potjes of sokken stoppen, het om 
het schaap heen doen. Zing het liedje nog een keer. 
 

0 - 1½ 

1½ - 2½ 

2½ - 4 

1½ - 4 

0 - 1½ 

1½ - 4 



Culturele activiteit bij Ik en mijn familie  

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

• Informatie en uitleg geven 

• ‘Dit is wol van een schaap. Vertel hoe we aan de losse wol 
komen (schapen scheren, spinnen)’. 
 

Uitbreiding  (onderzoeken) 

    
Introduceer verschillende kleuren bollen machinale wol. 
Laat zien hoe je breit (zelf of filmpje). Weet iemand hoe de 
wol gekleurd is? Probeer de schapenwol eens te kleuren.  Of 
laat de kinderen een spoor of web maken van de bollen wol. 
Probeer erdoorheen, onderdoor o.i.d. te kruipen. Je kunt ze 
laten ontdekken of er een spelvorm van maken.  
Emotionele ondersteuning bieden 

• ‘Ja, je bent al een stukje verder gekomen, goed zo. Kruip of 
stap maar verder.’ 
 

Afsluiting (evalueren) 

     
Vraag of de kinderen zelf nog een liedje over een schaap 
kennen. Zing het liedje Slaap kindje slaap. Laat de kinderen 
op het kleed liggen en doen alsof ze gaan slapen. Een kindje 
mag (evt. met de klompjes aan) de andere kinderen wakker 
maken. Daarna bekijk je met de kinderen een plaatje van 
een gebreide trui en praat nog even na hoe deze gemaakt is. 

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

• ‘Waar is de trui van gemaakt? Waar komt de wol vandaan?’ 
 

Moeilijkere variant    
• Wol of wollen sokken wassen en ophangen met knijpers.  
• Schapenwol verven. Bedenk zelf iets of klik hier.   

• Bespreek ook de andere dieren op de boerderij: wat 
maakten ze vroeger van kippenveren en eieren. En gebruik 
de versjes/liedjes: Hannes loopt op klompen, Boer wat zeg je 
van mijn kippen en de vertelplaat (bijlage). 
 

Ideeën 
• Laat de kinderen meerdere foto’s van vroeger zien of lees 

een boek uit of over grootmoeders tijd. 

• Nodig een (overgroot-)oma of opa uit om over vroeger te 
vertellen, een demonstratie breien te geven, o.i.d. 

• Knutselen met schapen wol en machinaal wol: denk aan het 
maken van speciale schapen, kledingstukken of breiwerkjes.  

• Lok de kinderen uit te reageren door vragen te stellen of 
een opmerking te maken: 
‘Wat heb je gezien, gevoeld, gehoord of gemaakt?’ 

• Maak een grapje: 

• Laat een bolletje gekleurde wol zien ‘Zo, dit is wol van een 
wel heel bijzonder (…-kleurig) schaap! Nee? Waarom niet?’ 
 

 

Waar werk je aan? 
 

 
Ervaring opdoen 

T De baby leert de namen van enkele familieleden. 
SE De baby onderzoekt hoe dingen aanvoelen en in elkaar 

zitten. 

M De baby grijpt voorwerpen en speelt ermee. De baby 
onderzoekt verschillend materiaal door te voelen, te 
luisteren en te kijken.  

  
 

 

 
Ervaring uitbreiden en vaardigheden oefenen 

T Het kind begrijpt eenvoudige opdrachten en voert ze uit.  
SE Het kind gaat er gemakkelijk mee om als de pedagogisch 

medewerker de aandacht op hem vestigt in de groep.   

M Het kind doet in zijn spel dagelijkse handelingen (van 
vroeger) na. Het kind onderzoekt verschillend materiaal 
door te voelen, te luisteren, te kijken en ermee te 
experimenteren. 
 

  

 
Vaardigheden toepassen en uitbreiden 

T Het kind kan familieleden benoemen. 
SE Het kind vindt het niet moeilijk als er andere mensen op 

de groep zijn.  

M  
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Afbeelding verkregen op 20 maart 2020 via https://pixabay.com/nl/ 
illustrations/oma-opa-grootouders-grootmoeder-1038239/. 

https://www.landleven.nl/inspiratie/creatief/2017/augustus/wol-verven-met-de-zon/
https://pixabay.com/nl/%20illustrations/oma-opa-grootouders-grootmoeder-1038239/
https://pixabay.com/nl/%20illustrations/oma-opa-grootouders-grootmoeder-1038239/
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