Wie komt er in mijn huisje?
Zeg het versje op en speel het spelletje mee
Wat is er nou ﬁjner dan je te verstoppen in de veilige armen van mama of
papa?
Iedereen kent vast wel het spelletje 'Wie komt er in mijn huisje'. We gebruiken
er een leuk versje bij en ook de knuﬀels doen mee!
Duratie

: 15 minuten

Voorbereidingstijd

: 5 minuten

Ontwikkeling

:

Doelgroep

: Baby (tot 1 jaar), Dreumes (1 tot 2 jaar), Peuter
(2 tot 4 jaar)

Soort activiteit

: Spel

Groepsgrootte

: Individueel

• Motorische ontwikkeling: Sensomotorische
ontwikkeling
• Sociaal-emotionele ontwikkeling: Zelfbeeld
• Taalontwikkeling: Mondelinge
taalontwikkeling

Wat heb je nodig?
• poppen/knuﬀels
• evt. een zachte bal

Ontwikkelingsgebieden stimuleren
Het kind voelt geborgenheid tijdens dit spel tussen de armen van de volwassene. Dit zorgt voor een positief
zelfbeeld (sociaal-emotionele ontwikkeling). Tijdens het spel zeg je het versje op en stimuleer je dus de
mondelinge taalontwikkeling. Het versje kunnen jullie namelijk ook samen opnoemen. Verder gebruikt het
kind zijn grove motoriek om bij je te komen.

Knibbel, knabbel, knuisje...
Ga op een afstandje van het kind op je hurken zitten en spreid je armen, zodat het kind in je armen kan
komen rennen/lopen/kruipen. Kies één van de onderstaande versjes uit om op te zeggen en beloon het
kindje natuurlijk met een dikke knuﬀel.
Versjes
1.Knibbel, knabbel, knuisje,
Wie komt er in mijn huisje?
Wie komt er in mijn huisje dan?
Daar komt kleine....aan.

2.Wie komt er in mijn huisje
Een poesje of een muisje
Een hondje of een kindje?
Mijn allerliefste vrindje
Zie je wat ik doe?
Kom maar naar mij toe
Goed zo, rennen, stop
Ha, ik vang je op
Dit spelletje kun je natuurlijk ook met knuﬀels spelen. Laat ieder kind een knuﬀel uitzoeken en in jouw
armen komen brengen, terwijl jullie het versje opzeggen. Of je draait het spel om waarbij het kind met zijn
armen wijd gaat staan en jij een knuﬀel komt brengen onder het opzeggen van het versje.

Variatie
Gebruik een bal om in het huisje te rollen.
Ga tegenover elkaar zitten en spreid je benen. Terwijl jullie één van de versjes opzeggen proberen jullie de
bal naar elkaar toe te rollen en in elkaars huisje te krijgen.

