Slaapklets voor kleuters is een bijzonder dagboek met leuke vragen en
speelse opdrachten. Met behulp van plaatjes en vragen kunnen ouder
en kind samen de dag doornemen. Wat is er allemaal gebeurd en hoe
voelde dat? Zo heb je een momentje alle aandacht voor elkaar!
Deze pdf met 5 dubbele pagina’s uit het boek krijg je cadeau ter
kennismaking met Slaapklets voor kleuters. Veel ouders die dit boek
gebruiken zeggen dat ze hun kind beter begrijpen, dat het slapen
beter lukt, en dat ze het fijn ritueel vinden om de dag mee af te sluiten.
We wensen jullie ook positieve ervaringen toe met dit voorproefje.
Hoe werkt het?
Aan de hand van plaatjes en vragen neem je de dag door. Op de
linkerpagina kan je kind vertellen over de dag. Ga alle plaatjes langs
en laat je kind een smiley aankruisen of kies één plaatje uit waarover
je wilt kletsen. Op de rechterpagina vind je elke dag een kort spelletje
om samen te doen, een of twee vragen (Om te kletsen) en een rustige
afsluiter (Lekker slapen).
Slaapklets voor kleuters deel 1 is geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar.
Er is ook een deel 2 voor kleuters. En er is Slaapklets deel 1, 2 en 3
voor kinderen vanaf 6 jaar. Alle versies tellen 112 pagina’s.
Prijs: € 14,95. Verkrijgbaar in alle boekwinkels en op gezinnig.nl.
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samen spelen

Dierentuin

Vertel over jouw dag

Doe deze dieren na.

buiten spelen

binnen spelen

feestvieren

Vogel

Aap

gymmen of sporten

tekenen of knutselen

tv kijken of gamen

muziek of dansen

Kan goed
zingen .

Kan goed klauteren.
Pas op! Klautert ook op
ruggen van mensen!

Weetje:
als iemand
over zijn kop
je
aait, zingt
hij een liedje
.

Krokodil

Kan goed op zijn buik kruipen.
Pas op! Grijpt enkels beet!

samen spelen

werkje

juf of meester

Met welk dier uit de
dierentuin zou jij willen
praten? Wat zou je vragen
aan het dier?
eten en drinken

.6.

(voor)lezen

..........................

Ga als een olifant naar bed.
- Kruip op je bed en blijf op je handen en
voeten staan staan.
- Zak door je armen en leun op je ellebogen.
- Zak door je knieën, met je billen op je hielen.
- Rol om!
Papa of mama stopt je lekker in.

.7.

Verkleden

Vertel over jouw dag

1 Kies een kledingstuk uit
de kast van papa of mama.
2 Trek het kledingstuk aan.
buiten spelen

binnen spelen

gymmen of sporten

tekenen of knutselen

tv kijken of gamen

muziek of dansen

samen spelen

werkje

3 Maak een foto!

feestvieren

• kleren van papa of mama
• een mobieltje of fototoestel

juf of meester

Wat vind jij de mooiste kleren van
papa of mama?
eten en drinken

.8.

(voor)lezen

Ga naast elkaar in bed liggen. Snuffel
aan elkaars kleren. Waar ruiken ze naar?

..........................

Wat is jouw lievelingspyjama?

.9 .

Boekenpret

Vertel over jouw dag

1 Ga onder de deken liggen, zodat je niks ziet.
2 Papa of mama leest drie zinnen voor uit een boek.

Papa/mama: Pak een boek, maar vertel niet welk boek het is.
Kies een (willekeurige) bladzijde en lees drie zinnen voor.

buiten spelen

binnen spelen

feestvieren

3 Kun jij raden welk boek het is?

Tip

• Draai de rollen om

• In plaats van voorlezen
gymmen of sporten

tekenen of knutselen

tv kijken of gamen

muziek of dansen

vertel je wat je op
de bladzijde ziet

• een boek

samen spelen

werkje

juf of meester

Welk boek hebben we al heel vaak
gelezen? En welk boek nog niet zo
vaak?

Ga lekker in je bed liggen. Je krijgt een
kus van een heel bijzonder iemand!
Papa/mama:
Doe alsof je

eten en drinken

.10 .

(voor)lezen

..........................

Als jij een boek zou maken, waar
zou het dan over gaan?

een persoon uit
een boek bent.

Ik ben ….
en ik kom jou
een kus geven!

.11 .

Weet je nog?

Vertel over jouw dag

Kies een plaatje en vertel erover.

buiten spelen

binnen spelen

feestvieren

Weet je nog dat je ging logeren?
Ja, dat was bij ........................................
Het leukste wat ik toen gedaan heb,
was ............................................................
gymmen of sporten

Weet je nog dat we op vakantie gingen?
Ja, we gingen naar ........................................
Ik heb gespeeld met ....................................

tekenen of knutselen

Weet je nog dat je heel hard was
gevallen? Ja, ik had pijn aan mijn
.................................................................

tv kijken of gamen

muziek of dansen

Weet je nog dat we naar een restaurant
gingen? Ja, ik had .............................. gegeten
en ....................................... gedronken.

Weet je nog dat je voor het eerst naar school ging?
Ja, toen was juffrouw/meester ..................................... er.
samen spelen

werkje

juf of meester

Weet jij nog wat we vandaag
gegeten hebben?

eten en drinken
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(voor)lezen

..........................

Weet jij nog wie de leidsters van
het kinderdagverblijf of peuterspeelzaal waren?

Weet jij nog hoe papa of mama jou in
bed stopte, toen je nog een baby’tje
was?
Papa/mama: Stop je kind in bed alsof het
een baby’tje is.

.21 .

Gek met kussens

Vertel over jouw dag

• allebei een groot T-shirt
• 2 kussens
• een mobieltje of fototoestel
buiten spelen

binnen spelen

gymmen of sporten

feestvieren

tekenen of knutselen

tv kijken of gamen

muziek of dansen

Trek allebei een groot T-shirt aan.
Stop er een kussen onder. Je bent
nu lekker dik.
Kies een opdracht.

Ga op bed staan. Geef papa of
mama een kus, maar let op! Jullie
buiken mogen elkaar niet raken.
Maak een foto van jullie samen.

Bots tegen elkaar op.
Sumoworstelen!
samen spelen

werkje

juf of meester

Welk kussen ligt fijner: jouw
kussen of het kussen van papa of
mama?
eten en drinken

.22 .

(voor)lezen

..........................

Kun jij een kussen kussen?

Blijf met je voeten op de grond
staan. Schud net zo lang met
je lijf tot het kussen op de grond
valt.

Papa of mama fluistert lieve woordjes
in jouw kussen. Leg je hoofd snel op
het kussen. De lieve woordjes floepen
nu in jouw hoofd!

.23 .

