
Breng het verhaal
tot leven
Voorlezen is natuurlijk altijd een

feestje, maar het wordt nog leuker

en waardevoller als je dit op een

interactieve manier doet! Geef

kinderen tijd om op het verhaal te

reageren en breng het boek tot

leven met het gebruik van

voorwerpen die bij het verhaal

passen.

Voorwerpen bij 'Sem op het

potje': 

• Potje 

• Luier 

• Broek 

• Sokken 

•Toilet papier 

• (vinger-) popjes (poes, muis,

  varken etc.) 

Doe-tips bij Pauline Oud 
prentenboeken 

Wat leuk dat je aan de slag wil met de prentenboeken van

Pauline! In deze brief vind je volop inspiratie bij 'Sem op het potje'.

Veel plezier!

Bespreek vooraf welke voorwerpen er allemaal liggen en pak de voorwerpen

er tijdens het lezen bij op het moment dat ze in het verhaal aan bod komen.

Na het lezen kun je het boek, samen met de spullen, uitstallen op een tafel of

kastje (op ooghoogte voor de kinderen) zodat een aantrekkelijke thematafel

ontstaat.
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Kinderen worden zindelijk in

hun eigen tempo. Je kindje

zal zelf aangeven wanneer

hij er klaar voor is om deze

verantwoordelijkheid te

dragen.



• De wc (of toiletpot) 

• Wc-papier 

• Wastafel 

• Handdoek 

• Zeep 

• Wc-borstel 
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Op ontdekking: de wc 
2 - 4 jaar

Plassen op het potje of de wc gaat

niet zomaar! Hier hoort een duidelijk

ritueel bij waar je kind nog niet

bekend mee is. Neem de tijd om dit

samen te verkennen en je kind er

vertrouwd mee te maken.

Bekijk samen het potje en de ruimte waar het staat (waarschijnlijk het

toilet). Wat is hier allemaal nog meer te zien? Benoem samen met je kind

alle voorwerpen die je ziet:

Wil je kind nu op het potje? Dan kunnen jullie samen meteen het ritueel

uitvoeren. Zo niet vertel dan alvast waar alles voor dient zodat je kind er

toch alvast bekend mee raakt.

Wat leert je kind hiervan?

Door samen op verkenning te gaan en alles wat je doet en ziet te

benoemen leren kinderen dat er voor bepaalde dingen vaste rituelen zijn.

Voor hen zijn al deze afspraken die er in de wereld gelden helemaal nieuw.

Om ermee bekend te raken hebben ze iemand nodig die hen laat zien hoe

het hoort. Dit kun jij zijn als ouder, maar ook een leidster bij het

kinderdagverblijf of een ander kind. Kinderen leren veel van elkaar!



Wat heb je nodig?  

• Plakkaatverf in de kleur van je  

  dier 

• Kwast 

• Papier 

• Wiebeloogjes 

• Lijm 

• Papieren bordjes 

Knutsel je eigen 
vriendje

In dit voorbeeld is gekozen voor een varken.

Op internet zijn ook genoeg voorbeelden van

de andere dieren te vinden. 

Begin met de bordjes in de juiste kleur te

verven. Laat dit goed drogen. Knip de oren,

pootjes en neus uit. Oudste peuters kunnen

eventueel prikken zodat ze het zelf kunnen.  
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Tip: Bij mooi weer is 
het handig om deze 
activiteit buiten te 
doen. Zorg in elk 

geval voor kleding die 
vies mag worden en 
houd water en een 

handdoek bij de hand.

Aan de slag!

Wat leert je kind hiervan?
Door de onderdelen aan het dier te plakken leert je kind hoe een gezicht eruit

ziet en waar oren, poten en staart horen. Door samen met het dierenvriendje

bezig te zijn met zindelijk worden heeft je kind steun en wordt het toilet-

bezoek            wat minder spannend. 
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Lijm alle onderdelen op het

varken. Voor het staartje kun je

pijpenrager gebruiken, maar

een strookje roze papier dat je

gekruld hebt volstaat ook

prima.

Tip:Waar plast jouw dier

altijd? Zoek samen

modder op zodat varken

kan plassen en neem hem

daarna mee naar de wc

zodat hij kan zien waar

kinderen hun plas doen.

Zo oefen je op speelse

wijze het zindelijk worden.

2 t/m 5 jaar
Maak je eigen dierenvriendje

en oefen samen het zindelijk

worden.
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Lotto

Print de kaartjes, knip ze uit en klaar is je spel! Je kind oefent hiermee in het

maken van de combinaties en het leggen van verbanden.

2 - 5 jaar

Print beide pagina’s twee keer uit: van allebei laat je er één heel en van de

andere knip je de kaartjes uit. Zo blijven er dus twee lotto-kaarten over en 12

losse kaartjes. Je kunt het spel samen met je kind spelen of laten spelen door

twee kinderen, onder begeleiding van een volwassene. 

Geef iedere speler een grote kaart en leg de 12 kaartjes op een stapel. Neem om

beurten een kaartje. Hoort het bij jouw kaart? Dan mag je het op het juiste vakje

leggen. Zo niet dan geef je het kaartje aan de andere speler.  

Wie het eerst zijn kaart vol heeft wint het spel. 

Bij Lotto is het meestal zo dat je twee dezelfde afbeeldingen moet matchen.

Dat kan bij deze variant ook. Je kunt er echter ook voor kiezen om de speler

met de dierenkaart de plaatjes te laten zoeken van de boom, de kattenbak etc.

en de andere speler juist het juiste dier bij de juiste wc. Op deze manier moeten

kinderen nadenken over de juiste combinatie en wordt de informatie uit het

verhaal op een speelse manier herhaalt. Zo zijn ze straks echte toilet-experts! 

Speluitleg
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Lotto 

spelvarianten

De lottokaartjes zijn ook nog op andere manieren te gebruiken. Wat tips en

ideeën voor nog meer spelplezier:

2 - 5 jaar

1. Print de kaartjes 2x uit en maak je eigen memoryspel! 

2. Samenwerken: 

Knip alle kaartjes los. Geef ieder kind een kaartje. Laat de kinderen rondlopen in

het lokaal en op zoek gaan naar het kind dat bij hen hoort. Heb jij de boom?

Dan zoek je het kindje met de hond et cetera. Dit is een coöperatieve werkvorm

die veel in het basisonderwijs wordt gebruikt, maar ook peuters vanaf circa 3

jaar kunnen dit prima. 

Het bevordert de samenwerking en is, net als het standaard lottospel, een

goede oefening in het leggen van verbanden en het herkennen van

voorwerpen. Door de dieren en voorwerpen te benoemen werk je ook nog eens

aan de woordenschat! 

3. Woordkaartjes 

De losse afbeeldingen zijn ook prima in te zetten als woordkaarten. Je kunt de

afbeeldingen eventueel wat vergroten of het kleine plaatje  

op een groter papier plakken en het woord hierbij  

schrijven. Benoem samen wat je ziet en geef de kaarten  

daarna een mooi plaatsje waar ze voor je kind  

duidelijk zichtbaar zijn. 
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Lotto
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