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Een bijzonder voelboekje dat speels de ﬁjne motoriek
aanscherpt. Laat je peuter dit boekje eerst op eigen
houtje verkennen. Ga er daarna ook samen doorheen en
lees de tekst terwijl je peuter met zijn vinger de lijnen en
stipjes volgt. Benoem de ﬁguren (een golfje, een haakje,
een sterretje, …) en maak diezelfde bewegingen ook
met je vinger op elkaars rug, armen en benen maar
ook op tafel, op een kussen of op de mat zodat je steeds
verschillende structuren hebt om te voelen.

Speel- en voorleestips
Ontdek samen met je peuter het boek en lees de tekst terwijl je peuter met zijn vinger de lijnen en stipjes
volgt. Benoem de bewegingen (een golfje omhoog, een golfje omlaag, een haakje, een sterretje, …) en
maak diezelfde bewegingen ook met je vinger op elkaars rug, armen, benen, … Doe dit ook op tafel, op
een kussen of op de mat, … zodat je steeds verschillende ondergronden en structuren hebt om te voelen.
Neem er een pot vingerverf bij en maak deze bewegingen ook op een groot blad papier of op het raam.
In het boek “De wereld in mijn handen” (Kristien Dieltiens) staan heel veel vingerspelletjes, zoals:
De spinnetjes
Er was eens een spinnetje.
Ze zocht een vriendinnetje.
Ze zocht eens hier.
Ze zocht eens daar.
Och, vond zij haar vriendinnetje maar.
Er was nog een spinnetje.
Ze zocht ook een vriendinnetje.
Ze zocht eens hier.
Ze zocht eens daar.
Och, vond zij haar vriendinnetje maar.
Er waren eens twee spinnetjes.
Ze zochten vriendinnetjes.
Ze zochten eens hier.
Ze zochten eens daar.
Ze zochten en zochten
tot in het topje van de krullen van je haar …
Gevonden!
En ze bleven altijd bij elkaar.

Maak spinnetjes van je handen en laat ze over het lijfje van je peuter wandelen terwijl je het versje zegt.

