Duimelot
U gaat samen met uw kind een spelletje met de vingers spelen.
Duratie

: 10 minuten

Voorbereidingstijd

: 5 minuten

Materialen
• evt. versje uit de bijlage
• Pen

Wat kunt u doen:
• Teken met een pen gezichtjes op uw vingertoppen. Stel als eerste uw duim voor aan uw kind: Hallo, ik ben
Duimelot. Hoe heet jij? Laat uw vinger bewegen, het hoofdje schudden. Stel daarna wijsvinger, middelvinger,
ringvinger en pink voor. Kijk en luister goed naar wat uw kind doet of zegt.
• U kunt het volgende versje opzeggen en daarbij één voor één uw vingers laten bewegen. Herhaal dit versje
een paar keer.
• Als uw kind het leuk vindt, kunt u ook op zijn/haar vingertoppen gezichtjes tekenen. Vraag of hij/zij meedoet
met het spelen van het spelletje.
• Geef uw kind een complimentje tijdens het spelletje: Wat kun jij dit goed nadoen!

Duimelot
'Naar bed, naar bed', zei Duimelot ( Steek uw duim op)
'Eerst nog wat eten', zei Likkepot ( Steek uw wijsvinger op)
'Waar zal ik het halen?' vroeg Lange Jaap ( Steek uw middelvinger op)
'In grootvaders kastje', zei Ringeling ( Steek uw ringvinger op)
'Dan zal ik het verklappen', zei het kleine ding ( Steek uw pink op)
https://youtu.be/gDcbQh9oPrk

Wat leert uw kind:
Door dit spelletje te doen leert uw kind een versje onthouden en de namen van de vingers.
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