Mediasmarties WegWijzer peuters
Schip ahoy!
De beste mediatips voor de jongste kinderen op een rij.

Je zal maar een gepensioneerde zeerover zijn en niet durven
zwemmen... Klinkt raar? Nee hoor. Dat is precies het geval in
het verhaal van Woeste Willem. Het prentenboek dat in het
kader van de actie Geef een prentenboek cadeau in 2020
centraal staat. Woeste Willem verscheen in 1992 en spreekt
nog steeds tot de verbeelding. Het prentenboek bevat
verschillende thema’s die uitlokken om mee aan de slag te
gaan zoals vriendschap, avontuur, angst, varen en piraten.
Wij hebben het thema varen als uitgangspunt genomen. Met het prentenboek
Woeste Willem in ons achterhoofd zochten we verschillende media bij elkaar
rond het thema. Alle media in deze WegWijzer zijn geschikt voor peuters. Maar
let op! Kijk zelf welke media passen bij de kinderen met wie jij werkt. Welk
medium kun je gebruiken?
Aan de slag dus. Kies mooie media bij elkaar om voor te lezen, te kijken,
luisteren, spelen of doen. Klaar om samen met de peuters op avontuur te gaan?
Schip ahoy!
Veel succes en plezier!
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VOORLEZEN
Woeste Willem (Ingrid en Dieter Schubert)
Uitgeverij Lemniscaat | GEPC
ISBN 9789082969573

Woeste Willem is een gepensioneerde zeerover. Op
een dag ontmoet hij een klein jongetje (Frank). Er
ontstaat een vriendschap en samen bouwen ze een
schip. Maar dan moet Willem toegeven aan Frank dat
hij niet kan zwemmen.

Goed om te weten
Het prentenboek over Woeste Willem is best een boek met een pittige
verhaallijn voor (jongere) peuters. Tip? Bekijk het prentenboek eerst goed
samen. Wat zien ze? Wat denken ze dat er gebeurt? Dit hoeft nog niet precies
te kloppen met het verhaal. Het zorgt ervoor dat kinderen de prenten leren
kennen. Ze hoeven het verhaal niet in één keer te horen.
Zorg naast Woeste Willem voor prentenboeken die qua niveau aansluiten op
de peuter(s) bij jou op de groep. We zetten er een paar voor je op een rij!

Kleine ezel gaat varen (Annemarie van Haeringen)
Uitgeverij Leopold (2003)
ISBN 9789025840723
Een fijn (hardkartonnen) prentenboekje voor peuters.
Kleine Ezel gaat varen met zijn vriend Zebraatje op
de aangepaste tekst van het bekende liedje "Schuitje
varen, theetje drinken".
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Tip
Lees voor en praat met kinderen over varen met een boot. Wat heb je nodig?
Hoe kun je vooruitkomen met een boot et cetera.

Bolder en de boot (Alice Hoogstad)
Uitgeverij Pimento
ISBN 9789049920654
Bolder heeft een boot. Hij vertelt zijn beste vriend Zep
dat hij een lange reis wil maken, de hele wereld rond.
Maar dan blijkt zijn boot te zwaar beladen en komt hij
niet verder dan de vuurtoren. De golven zijn woest en
hij begint zijn vriend ook te missen. De grote
gekleurde tekeningen zien er prachtig uit. Voor
kinderen vanaf ca. 3 jaar.

Tip
Lees de verhalen uit het prentenboek meerdere keren voor en leg dit boek (en
andere boeken) ook op oog- en grijphoogte van kinderen. Je zult zien dat ze
de boekjes zelf ook gaan pakken en erin gaan ‘lezen’.

Spetterdespat (Nicola Smee)
Uitgeverij Gottmer
ISBN 9789025749200
Een fijn prentenboek met eenvoudige platen voor
peuters. Poes, Hond, Big en Eend gaan graag met
meneer Paard mee varen. In zijn roeibootje varen ze
de zee op. Daar worden de golven opeens wel heel
erg hoog en woest.
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Let op!
De genoemde boeken zijn niet (allemaal) meer te koop (alleen tweedehands).
Check op www.jeugdbibliotheek.nl of het boek bij jouw bibliotheek te leen is!

We sluiten af met een boek vol liedjes om in de stemming te komen!

In een blauwgeruite kiel (Mies van Hout)
Uitgeverij Lemniscaat
ISBN 97889047707813
Pak zeker ook In een blauwgeruite kiel van Mies van
Hout (eerder uitgegeven onder de titel Alles in de
wind) erbij. Het boekje bevat liedjes over varen en de
zee en is geschikt voor peuters en kleuters. Laat
kinderen er zelf in kijken.

Tip
Zoek van tevoren al wat voorwerpen bij elkaar die passen bij het verhaal van het
boek dat je gaat voorlezen. Leg dat vast klaar op een zichtbare plek. Lees het
verhaal voor, praat nog wat na over (en naar aanleiding van) het verhaal en laat
de kinderen even lekker spelen. Hebben ze de materialen gevonden? Kijk wat ze
er al zelf mee gaan doen en geniet!
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KIJKEN
Bewegende beelden zijn aantrekkelijk, ook voor jonge kinderen. Maar ze
begrijpen nog niet alles. Daarom kiezen we vooral voor fragmenten die
aansluiten bij kinderen vanaf ca. twee jaar. Zij kunnen al meer de link leggen
tussen het woord en het beeld.

Het Zandkasteel
NTR
Ca. 15 minuten
Van het Zandkasteel zijn er twee afleveringen
die we graag onder de aandacht brengen.

Bekijk de afleveringen van tevoren en kies er de aflevering uit die het beste
aansluit bij de activiteiten die je doet in het kader van het thema. Bedenk
ook of je de hele aflevering bekijkt of slechts een deel. Wat is je doel met
het filmpje? Denk tot slot na met wie je het kijkt en wat je daarna met de
kinderen gaat doen.

Aflevering Bootje varen
Toto en Zwiep hebben een mooie boot. Maar Sassa mag niet mee varen.
Dan heeft Toto een probleem: de brug is dicht. Hij kan niet verder. Sassa
weet wel een oplossing. Gelukkig mag ze dan toch mee varen op Toto’s
boot. Als Sassa en Toto samen op de boot zitten zijn er ineens hoge golven
op zee. De boot gaat heel hard heen en weer. Wat nu?
Bekijk de aflevering hier.
Aflevering Piraten
Toto en Sassa spelen dat ze piraten zijn. Het bed is hun schip en de bezem
van Koning Koos is de mast. Maar Koning Koos heeft zijn bezem nodig.
Sassa wil de bezem wel teruggeven in ruil voor de schatkaart. Sassa en
Toto gaan op zoek naar de schat.
Bekijk de aflevering hier.

5

Mediasmarties WegWijzer – Schip ahoy!
Copyright © 2020 MEDIASMARTIES, alle rechten voorbehouden

Wist je dat?
Geen inspiratie om een brug te slaan van kijken naar spelen of doen? Bij
vrijwel elke aflevering van het Zandkasteel is een doe kaart gemaakt. Je
vindt de doe kaarten bij de afleveringen zelf.

Vertelplaten Woeste Willem
Wil je dicht bij Woeste Willem blijven?
Gebruik dan de Kamishibai
vertelplaten die bij Woeste Willem zijn
gemaakt.
De vertelplaten zijn mooi om te
gebruiken op de groep. Op de
voorzijden zijn de illustraties uit het
boek op groot formaat zichtbaar, en
op de achterzijden staat de
begeleidende tekst.
Je kunt ze bestellen bij je lokale
boekhandel.
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LUISTEREN
Kennen de kinderen de liedjes uit het prentenboek
In een blauwgeruite kiel van Lemniscaat al? Ga
samen zingen en luister waar nodig samen (eerst)
naar de liedjes. Op Spotify zijn de liedjes van Jesse
Goossens hier te beluisteren (en hier op YouTube).

Tip
Wissel het kijken naar een clipje met muziek, af met het beluisteren via
bijvoorbeeld Spotify (zonder beeld). Hierdoor trekt het beeld niet de aandacht
en kun je lekker meezingen (goed voor de taalontwikkeling) of dansen (goed
voor de motoriek). Zet het liedje regelmatig op en wacht rustig af wat kinderen
doen (meezingen, dansen, of ...). Doe vervolgens zeker mee. Weer een
moment samen!
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SPELEN
Spelen is enorm belangrijk. Door spel kunnen kinderen allerlei ervaringen
verwerken. Daar heb je geen scherm voor nodig. Zeker de allerjongsten niet.
Bied jonge kinderen vooral de tijd en ruimte om vrij te spelen. Binnen en
buiten.

Bootje varen
Zorg voor een grote doos en zet het neer op een groot
blauw laken. Zorg daarnaast voor enkele materialen die
kinderen uitnodigen om te spelen. Observeer wat kinderen
met de materialen doen. Welk spel ontstaat? Neem de tijd
om te kijken en luisteren naar (het spel van) de kinderen
zelf.

Tip
Prikkel het spel door materiaal aan te bieden dat bij het thema past. Laat je
inspireren door de verhalen (waaronder die van Woeste Willem) die je hebt
voorgelezen of bekeken en de liedjes die zijn gezongen. Verzamel materiaal
dat kinderen in hun spel kunnen gebruiken.
Kijk wat het effect van het materiaal is op het spel. Hoe dwingend is het
materiaal dat je toevoegt? Denk naast (piraten)kleding, visjes en een stok ook
aan materiaal dat kinderen op verschillende manieren kunnen gebruiken.
Voeg indien nodig nieuw materiaal toe, benoem wat je ziet en speel in op wat
er gebeurt, zonder het spel over te nemen.
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Zoek de schat
Wat gek... de schat is weg! Hij stond hier
toch net? Nu ligt er alleen nog een papiertje.
Lees het voor en laat de peuters naar de
tekening kijken. Kunnen zij de schat
terugvinden? Ga samen met de peuters
samen op zoek gaan naar de schat. Geef
aan of ze in de buurt van de schat zijn. Bij
warm/heet zijn ze in de buurt, bij koud/kouder
zijn ze niet meer in de buurt.

Sand draw
Zonder strand geen zee om te varen. Het leuke van
zand? Spelen en tekenen! De app Sand draw speelt
daar goed op in. Kinderen kunnen heerlijk tekenen in
het zand als echte zandtovenaars en de zee spoelt
alles weer mee.
De app is te vinden in de App Store en Google Play.

Tip
Realiseer je goed dat (jonge) kinderen nog het meeste leren door de levensechte
ervaringen die ze hebben. Dus haal zeker ook een bak met (kinetisch) zand erbij
en water om een strand na te maken en laat ze daar naar hartenlust mee
spelen. Voeg waar nodig nog een bootje en schelpen eraan toe.
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DOEN
Neem de tijd en ga naar aanleiding van eerdergenoemde media met de
(oudste) peuters aan de slag. Wil je de fantasie van de peuters vergroten? Ga
samen op avontuur.

Duik onder water
Zorg voor een groot blauw laken. Wat zou er in het water zitten? Leg vast wat
voorwerpen in het ‘water’ en laat de zintuigen hun werk doen. Laat kinderen
raden en neem vervolgens een duik in het water om te zien wat er onder water
te zien is. Nu jullie toch onder water zijn... kun je net zo goed de fantasie de
vrije loop laten. “Kijk daar een... wat zie jij?”.

Denk eraan
Je hoeft niet alleen media te consumeren. Je kunt ook samen produceren!

Leg het vast
Maak van alles een avontuur en leg het vast
op foto. Bekijk de gemaakte foto’s met de
kinderen en laat hen de foto van de dag
kiezen. Wat was het grootste vaaravontuur
van die dag?
Foto’s van eigen avonturen lokken taal uit.
Maak daar gebruik van!
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Tip
Deel de foto (mits AVGproof) met ouders via het online ouderportaal. Zo
weten ouders wat hun kind heeft gedaan. Wil je ouders betrekken? Vertel
dan wat je hebt gedaan en geef een tip wat ze thuis met hun kind kunnen
doen (voorlezen, kijken, luisteren of spelen).
Wil je de foto’s niet online delen? Maak dan een fotowand met foto’s voor
het raam zodat ouders bij het brengen of halen de foto’s kunnen bekijken.
Nodig hen uit om samen met hun kind naar de foto’s te kijken. Op die
manier worden de avonturen ook eenvoudig gedeeld.

We wensen jullie samen veel lees, kijk, luister en speelplezier!

Deze speciale Mediasmarties WegWijzer is ontwikkeld in samenwerking met
Lemniscaat in het kader van Geef een prentenboek cadeau. Verschillende
organisatie werken in deze acties samen om ervoor te zorgen dat alle kinderen
opgroeien tussen de boeken!

Kijk voor meer informatie over deze actie én inspiratie om met Woeste Willem
aan de slag te gaan op www.geefeenprentenboekcadeau.nl.
Kijk voor meer informatie over de media in deze
Mediasmarties WegWijzer op www.mediasmarties.nl.
Ben je op zoek naar ander geschikt materiaal? Zoek dan op leeftijd of thema.
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