
         Literatuur & filosofie wat is groot & klein? 
 

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 de tegenstelling groot en klein. De 
kinderen worden aan het denken gezet over het verschil 
tussen groot en klein door verschillende opdrachten. 
 
 

Wat voor wie? 

 
Ervaring opdoen 

De baby’s ontdekken en spelen met kleine en grote 
voorwerpen. 

 

 
Ervaring uitbreiden en vaardigheden oefenen 

De kinderen doen samen met de pm’er verschillende 
opdrachten om te ontdekken wat de tegenstelling tussen 
groot en klein is. 

 

 
Vaardigheden toepassen en uitbreiden 

De kinderen denken en ervaren samen met de pm’er wat 
groot en klein is 
 

Wanneer en waar? 
Tijdens het begeleid spelen, in een kleine groep. 
 

Nodig 
• Puk met rugzak met daarin kabouter Kas. 

• Prentenboek over tegenstellingen of een zoekboek.  

• Meetlinten of linialen, grote en kleine vellen papier, 
stiften/krijt/potloden, touw en/of tape.  

• Diverse spullen zoals opstapjes, kussens, blokken, trapje, 
stokken.  
 

Voorbereiding 
• Ga naar de bibliotheek of zoek in eigen boekenkast naar een 

boek over tegenstellingen of met platen waar je zowel grote 
als kleine figuren in ziet staan (hoeft niet over reuzen en 
kabouters te gaan).  

• Een (zelfgemaakt) kaboutertje met de naam Kas. 

• Maak binnen of buiten ‘een springbaan’.  

• Hang een appel of wortel op aan een touw. 
 
 
 
 

• het boek 

• het touw 

• erbij kunnen 

• optillen 

• pakken 
 

 
 
 
 

• springen 

• gooien 

• een, twee, drie 

• te groot 

• te klein  
 

Introductie (oriënteren)   

     
Laat de kinderen in een kring zitten en pak het door jou 
gekozen boek uit. Lees of blader het boek door en vraag  
de kinderen per pagina aan te wijzen of te benoemen wat 
groot en klein is. Kunnen ze zichzelf heel klein en heel 
groot maken? Begeleid ze hierbij. Introduceer nu ook het 
kaboutertje Kas.  

• Structuur bieden en grenzen stellen 

• Laat telkens een ander kind de vraag beantwoorden: ‘En 
Emma, wat zie je in jouw bos? Is de boom die je ziet groot of 
juist heel klein? En Levi, kun je laten zien hoe groot de 
kabouter in jouw bos is? En jouw kabouter, Luna?’ 
 

Kern  (onderzoeken en uitvoeren)  

    
De baby’s liggen op het kleed of de mat. Vertel een 
verhaaltje over een kaboutertje die zo graag groot zou zijn. 
Laat het kaboutertje een voor een de baby’s begroeten. Kas 
heeft zo’n honger, maar hij is zo klein dat hij niet bij het eten 
kan. Maak een appeltje of een wortel vast aan stok met een 
touwtje. Probeer de baby’s op verschillende manieren te 
stimuleren de appel of wortel aan te raken of te pakken.  
 

                       
Kas vertelt de kinderen dat hij een beetje verdrietig is. Hij 
heeft zo’n honger, maar hij kan niet bij het eten. Wijs naar 
de wortel of appel die hoog aan het touw hangt. Je kunt de 
wortel of appel ook op een hoge plek, bijv. op een kast 
leggen. Kas is te klein om erbij te kunnen. Zouden de 
kinderen hem kunnen helpen? Hoe kan Kas groter worden? 
Laat de kinderen oplossingen bedenken. Schrijf ze op. 
Probeer het eerst met optillen. Laat de kinderen vervolgens 
de trapjes, opstapjes, kussens etc. zien en laat ze samen 
kiezen wat ze gaan gebruiken om ervoor te zorgen dat Kas 
de appel kan pakken. Laat ze vooral zelf ontdekken en 
experimenteren en ondersteun daar waar nodig.  

• Informatie en uitleg geven 

• ‘De wortel/appel hangt hoog, Kas is klein. Hoe kun jij samen 
met Kas toch erbij komen?’ 

• Geef eventueel een voorbeeld door Kas zelf te helpen. 
 

Uitbreiding (uitvoeren)  

     
Neem de wortel/appel nu mee naar een andere plek: de 
‘springbaan’. Leg de appel/wortel nu laag maar ver neer; aan 
het eind van de ‘springbaan’. Kas heeft nog steeds honger 
en verdriet. De kinderen proberen eerst met een grote stap 
met Kas bij de wortel/appel te komen. Dit lukt niet! De 
stappen zijn te klein of de springbaan te groot! Maar hoe 
lukt het wel? De kinderen proberen nu zo ver mogelijk te 
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Culturele activiteit bij Reuzen en kabouters  

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

springen. Ze kunnen natuurlijk Kas ook gooien. Wie gooit 
het verst? Je kunt eventueel meten met een meetlint of 
liniaal. Wie gooit er (te) hoog en wie (te) laag? Wie (te) ver? 
Ook hier kun je meten of gegooide afstanden markeren.   
Tel bij het starten van alle opdrachten steeds ‘een, twee, 
drie’.  

• Emotionele ondersteuning bieden 

• ‘Ja, dat was een grote stap. Je bent er bijna. Wat help jij Kas 
knap. Wat stoer dat je niet opgeeft!’ 
 

Afsluiting  (evalueren)  

     
Bespreek na met de kinderen wat jullie hebben gedaan. Is 
het probleem van Kas opgelost? Wat hebben we allemaal 
bedacht om Kas te laten ‘groeien’? Wat was het beste idee? 
Wat werkte goed en wat niet?’ Schrijf het evt. op in een 
woordspin. Laat de kinderen er tekeningen bij maken.  
Controleer of de kinderen de activiteit hebben begrepen en 
welke woorden ze al kunnen gebruiken: 

• Wat hebben we allemaal bedacht om Kas te laten ‘groeien’? 
Wat werkte goed en wat niet? Wat was het beste idee? 
Wanneer waren we te groot of te klein?’ 
 

Moeilijkere variant            
• Laat de kinderen een bouwwerk of trap maken van blokken, 

kapla, satéprikkers en bijvoorbeeld klei die Kas kan 
gebruiken om op te klimmen.  

• Laat de kinderen nu zelf de wortel/appel ergens hangen of 
leggen en zelf bedenken hoe Kas of zij zelf erbij kunnen.  

• Schrijf met de kinderen samen een verhaal over het 
avontuur dat Kas heeft beleefd om groter te worden.  
 

Ideeën 
• Laat de kinderen op jouw rug en nek klimmen en ontdek 

samen de mogelijkheden om bij de wortel/appel te komen. 

• Laat de kinderen op een klein blaadje kleine dingen tekenen 
en grote (reuzen) dingen op een groot vel of rol. Dingen 
omtrekken kan ook. 

• Maak foto’s/filmpjes van de kinderen tijdens de opdrachten.  

• Laat het kind op jouw voeten staan en maak samen (in de 
‘springbaan’) reuzen- en kabouterpassen.  

• Lok de kinderen uit te reageren door vragen te stellen of 
een opmerking te maken: 

• Kun je nog meer voorwerpen tekenen? Kun je iets tekenen 
wat te klein of te groot is voor het vel? Kun je je langer 
maken en hoe? Kun je nog iets gebruiken daarbij?  
 

 

Waar werk je aan? 
 

 
Ervaring opdoen 

SE De baby reageert op de pm’er en laat merken of het iets 
wil hebben. 

M De baby kan een voorwerp pakken dat binnen 
handbereik ligt. 
De baby ervaart hoe het door de ruimte kan bewegen. 

  
 
 
 

 
Ervaring uitbreiden en vaardigheden oefenen 

T/R Het kind kent verschillende plaatsaanduidingen. 
Het kind kent de betekenis van de woorden en de 
begrippen ‘groot’ en ‘klein’, ‘groter’ en ‘kleiner’, ‘hoog’ 
en ‘laag’. 

SE Het kind zet door als iets niet meteen lukt.  
M 
 

Het kind ontwikkelt motorische vaardigheden door te 
stappen, springen, gooien en klimmen.  

R Het kind ontdekt hoe groot afstanden zijn. 
 

 
Vaardigheden toepassen en uitbreiden 

T/R Het kind gebruikt de woorden en de begrippen ‘ (te) 
groot’ en ‘(te) klein’, ‘groter’ en ‘kleiner’, ‘hoog’ en 
‘laag’.  

SE Het kind zet door als iets niet meteen lukt. 
M Het kind maakt zelfstandig grote en kleine sprongen, 

stappen, klimt, gooit en balanceert. 
R Het kind ontdekt en benoemt hoe groot afstanden zijn 
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Afbeelding verkregen op 20 maart 2020 via 
https://pixabay.com/nl/photos/figuur-standbeeld-sculptuur-hoofd-257426/.  

https://pixabay.com/nl/photos/figuur-standbeeld-sculptuur-hoofd-257426/

