Ouderbrocchure ‘Mmm,, lekker eten!!’
In veel g
gezinnen is gezamenlijk
g
eten
e
één van
n de gezelligs
ste momente
en van de daag. Het hele gezin
g
zit
bij elkaar en heeft aa
andacht voorr elkaar. Als iiedereen dan
n ook nog lekker eten opp zijn bord he
eeft, is
het h elemaal fijn. U praat natu
uurlijk over hhet eten: Is het
lekke
er? Heb je ge
enoeg of te veel? Is het ggoed gelukt, of
o wat
zullen
n we de volgende keer eens proberenn? Wie heeftt er
vanda
aag gekooktt en wie heefft er geholpenn? Misschien
n uw
kleine
e peuter wel!
Het P
Piramide-projject waar we
e nu mee aann de slag gaa
an, gaat
over eten en drink
ken.

Doe t u thuis mee?
m
Laat uw peuter meehelpen
m
met dingen diee het veilig kan
doen . Zet een ste
evige stoel bij het aanrechht om op te staan.
s
Verzi n wat u uw kind
k
kunt late
en doen: wasssen, pellen, roeren,
schep
ppen, zeven en mengen.. Als u steedss goed voord
doet
hoe d
dat gaat en u geeft het ve
ertrouwen daat het wel zall lukken,
wordt he
et vast heel plezierig
p
om samen
s
het e
eten klaar te maken.
m
En wat
w is er nu leeuker voor uw kind
dan aan de andere gezinsleden
g
te
t vertellen d
dat hij in de keuken
k
heeft meegeholpeen als het eten op
tafel worrdt gezet.
Omdat e
er zoveel verschillende prroducten zijn
n en ook zove
eel verschille
end kook- enn eetgerei is, leren
kinderen
n bij het onde
erwerp ‘eten en drinken’ h
heel veel nie
euwe woorde
en. Als uw kinnd nieuwsgie
erig in de
keuken kkomt kijken, vertel dan uiitgebreid watt u aan het doen
d
bent. Uw
w kind hoeft niet alle woo
orden te
begrijpen
n maar elk woord
w
dat u gebruikt
g
word
dt vanzelf me
eer vertrouwd
d. Roeren is iets anders dan
klutsen, meten met een
e maatbek
ker is iets and
ders dan weg
gen op de weegschaal e n een pollep
pel is iets
dan een gew
wone lepel. En
n let bijvoorb
beeld maar eens
e
op wat u kunt vertelllen als u een
n ei
anders d
breekt om het eiwit en
e het eigeel te scheiden , of als u een
n ei gaat kok
ken of bakkenn.
Misschie
en is uw kind
d gewend om
m met u mee te gaan naar de superma
arkt. Of gaatt u meestal alleen
a
boodsch
happen doen? Hoe dan ook,
o
het is leu
uk en belang
grijk voor uw kind als het mee mag inkopen
doen voo
or de maaltijden. Dat beg
gint al bij hett maken van het boodsch
happenlijstje. Uw kind zie
et wat de
functie is van schrijven en begrijptt dat de kriebbeltjes die u op
o
papier ma
aakt iets te betekenen
b
he
ebben. In de winkel helpt het
lijstje u om
m te weten wat
w u gaat ko
open. Laat uw
w kind meezo
oeken
waar alless staat. De groenten
g
gaan in een zakk en alles kom
mt in de
winkelkarr. Wat is er te
e zien in de schappen
s
enn bakken en
koelkaste
en? Hoe gaatt het aan de kassa?
In de keu ken hebben de levensmiddelen meesstal een eige
en
plekje. La
aat uw kind meehelpen
m
en meedenkeen waar alles
s moet
staan. Wa
aar ligt het fruit? En wat moet
m
er in dee koelkast? Het
H
brood kom
mt in de ene kast en de flessen met fr
frisdrank in een
andere ka
ast. Misschie
en moeten err potten of bliikken bijgevu
uld
worden, le
ege flessen opgeruimd,
o
plastic
p
verpaakkingsmaterriaal en
papieren
n zakken worrden afgevoe
erd. Geef uw
w kind de taak
kjes die het veilig
v
en zelfs
fstandig kan doen.
Dat is nie
et alleen goe
ed voor het contact
c
met u
uw kind, maa
ar het leert err ook veel vaan.
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Wat ba
aby’s en dreumesen
d
n graag do
oen
Behalve het drinken van melk is het onderwe
erp eten en drinken
d
nog te
e weinig
concreett voor jonge baby’s. Voorr jonge babyy’s kunt u een
n versje opze
eggen wanneeer u een flesje
geeft.
Heeft u n
naast een ba
aby ook nog een dreume s of peuter in
n huis? Dan zult u merkeen dat als u het
h versje
regelmattig opzegt de
e dreumes off peuter de w
woorden zal herkennen en
e zal meedooen.
Flesje d
drinken
Elly van der Linden
baby huiilt
hongerbrokje
flesje driinken
okje
slokjeslo
flesje me
elk
lekker w
warm
lekker drrinken
op mijn a
arm

Voorle
ezen
Het boekkje ‘Eten’ is een
e fijn karto
onnen boekje
e om te gebru
uiken met ee
en wat ouderre baby, een wat
jongere d
dreumes of een
e dreumes
s die nog nie
et zoveel erva
aring heeft met
m boekjes bbekijken.
Eten en drinken
Slegers, Liesbet (200
09) | Eten | Uitgeverij
U
Cla
avis
Het boekkje ‘Eten’ is een
e eenvoud
dig kartonnen
n boek. Het kind
k
in dit boek zit in
een kind
derstoel, krijg
gt een slabbe
etje om en ee
et zelf een bo
oterham van een
bordje. H
Het kind drinkkt ook zelf uiit een beker die het met twee
t
handen
n goed
vasthoud
dt. Tot slot eet het nog yo
oghurt met e
een lepeltje en
e klapt het in
n de
handjes.. Mmm, dat was
w lekker!

euters graag doen
Wat pe
Heeft u o
ook zo’n kind
d dat graag wil
w zien en m
meemaken wa
at u allemaall doet? Voor een jong kin
nd valt er
ook nog zoveel te on
ntdekken! He
et dagelijks te
erugkerende ritueel van de
d tafel klaarrmaken en de
maaltijd bereiden is bijvoorbeeld
b
heel spanne
end en zit vol afwisselend
de handelinggen waarbij allerlei
a
attributen en productten worden gebruikt.
g
Als u de tafel gaat de
ekken kan uw
w kind helpe n met het ne
eerleggen van het bestekk bij de borde
en. Maak
er een spelletje van door
d
opdrach
htjes te geve
en: welk besttek moet bij welk
w
bord? LLigt er nu bij elk
e bord
een lepe
el? U kunt sa
amen tellen hoeveel
h
lepells of vorken er
e nodig zijn. Wat moet eer nog meer op tafel
komen? Welke opscheplepels zijjn er nodig?
Helpen a
als er iets lekkkers gebakk
ken wordt, is voor kindere
en een feest. Laat uw kinnd meedoen als u
een appe
eltaart maakkt. Het is bela
angrijk als ee
en kind ziet wat
w er met de
e appels gebbeurt, hoe he
et deeg
ontstaat,, hoe de taarrt gemaakt wordt,
w
wat je e
er voor nodig
g hebt, en vo
ooral hoe hett voelt, hoe het
h ruikt
en … ho
oe het smaakkt natuurlijk!
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Een versje: Appeltaart
Elly van derr Linden
mama gaat appeltaart bakken
b
ik mag help
pen, stoeltje pakken
p
beetje roere
en, lepel likke
en
appel aan m
mijn vorkje prrikken
hoera, de a ppeltaart is klaar
k
dat ruikt lekkker, smullen maar!

Een liedjje: Wat sche
enk ik in?
Marijke A
Albers en Ma
arjanka van Maurik
M

Peuters vinden het le
euk om doen
n-alsof-spelle
etjes te spele
en. Ze imitere
en graag watt u doet: de poppen
p
en knuffe
els krijgen ee
en slab om en
e worden ge
evoerd met een
e lepel. Als
s u meespeeelt met uw kin
nd ziet u
niet allee
en hoe leuk en
e rijk het sp
pel is, maar kkunt u gespre
ekjes voeren en nieuwe eelementen
inbrenge
en. De soep is bijvoorbee
eld veel te he
eet dus je mo
oet eerst blaz
zen. De pop heeft geen zin
z in
eten. Wa
at nu? Of de beer wil zelff zijn boterha
am smeren. Hoe
H zullen we
w hem helpeen?

Voorle
ezen
Bij de ga
astouder worrdt tijdens he
et project een
n speciaal bo
oek over eten
n en drinken voorgelezen
n. Dat
gebeurt niet één kee
er maar meerrdere keren. Zo leert uw kind het verh
haal goed keennen. Maar niets is
zo fijn vo
oor uw kind als
a het thuis ook nog een
ns door u worrdt voorgelez
zen. Uit hetze
zelfde boek!
Het pren
ntenboek ove
er eten en drinken waar u
uw kind uit wordt
w
voorgelezen is:
Mylo Freeman  A
Aan tafel me
et Zaza  Uitgeverij Clavvis peuter
Zaza is een kindje
e dat aan het koken is in haar keukenntje. Als het eten
e
klaar is roept ze: ‘‘Allemaal aan tafel!’ Roos
sje, Mo de sllang, mevrou
uw
Bobje
e, Pinkie en S
Sjors de gira
affe zijn de kn
nuffels van Z
Zaza. Ze kom
men
allemaal eten. Ied
der krijgt een bordje, een vork en eenn lepel. Somm
mige
knuffe
els krijgen ee
en slab om en
e Zaza deelt hapjes uit. Mo houdt va
an
groen
nten maar Sjo
ors heeft nie
et zo’n zin in eten. Van Zaaza moet hij wel een
hapje
e proeven. M aar dan hoort Zaza haar moeder die roept dat he
et eten
klaar is. Nu moet Zaza zelf ko
omen eten. Smakelijk
S
eteen, Zaza!
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Nog meer prentenboeken over het thema Eten en drinken om thuis voor te lezen:
 Kathleen Amant  Wat eet jij vandaag?  Uitgeverij Clavis  Een eenvoudig boekje met
uitklapbare pagina’s
 Betty Sluyzer en Pauline Oud  Drie haasjes gaan eten  Uitgeverij Kimio  Een grappig
prentenboekje
 Pauline Oud  Eten met Fien en Milo  Uitgeverij Clavis  Een prentenboekje met kiesspelletjes
 Betty Sluyzer en Pauline Oud  Drie haasjes gaan eten  Uitgeverij Kimio  Een grappig
prentenboekje
 Estella Snellen  Wat de pot schaft  Uitgeverij Pimento  Een informatief boekje met foto’s
 Betty Sluyzer en Pauline Oud  Tijn in de winkel  Uitgeverij Kimio  Een prentenboekje
 Eric Carle  Rupsje Nooitgenoeg  Uitgeverij Gottmer
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