
Bekertje op! 

vanaf 12 maanden 

Dit is een leuke activiteit om met het favoriete 

speelgoed van je kind te spelen. Je hebt zes plastic bekers 
nodig met een deksel en vijf items waarbij specifieke 

geluiden of uitingen horen. Dieren en voertuigen zijn 

hiervoor ideaal. Bij een hond kun je "Woef woef" 

zeggen, bij een auto "Vroem vroem", enz.

Bij aanvang verstop je elk item in een beker waardoor 

er één beker leeg blijft. De bekers staan naast 
elkaar opgesteld, buiten het bereik van het kind. Neem 

een beker en zeg: "Wauw! Wat zou er in zitten?". Schud 

met de beker terwijl je "Schud, schud, schud" zegt. Als 

je iets hoort rammelen, houd je je vinger aan je oor. Zeg: 

"Ik hoor dat!". Daarna kun je op een melodieuze manier 

"Open" zeggen terwijl je de beker opent en er in kijkt.
Imiteer het geluid dat bij het item hoort en zet het deksel terug op de beker. Geef daarna 

de beker aan het kind. Hij of zij zal er misschien ook willen mee schudden. Indien het kind 

zelf niets zegt, zeg je "Schud, schud, schud". Help het kind bij het openen van de beker 

en zeg opnieuw "Open'. Het is belangrijk dat je deze woordenschat vaak herhaalt, 
zodat het kind de opdrachten ‘openen’ en ‘schudden’ leert begrijpen. Ondersteun 

eventueel met gebaren en zorg ervoor dat het kind je mondbeeld steeds kan zien. 

Wanneer het kind in de beker kijkt en het geluid niet zelf uit, bied je het zelf nog eens aan 

terwijl je het item eruit haalt om ermee te spelen.  

Op een melodieuze wijze vraag je: "Wil je meer?". Kies een andere beker en herhaal de vorige 

stappen. Eventueel kun je onder tafel schudden met de beker en kijken hoe je kind 
reageert. Wanneer de beker leeg is, kun je verward kijken en "Oh oh! Alles weg! Het is leeg!" 

zeggen. Zeg opnieuw op een melodieuze wijze "Open" en toon dan aan het kind dat er 

niets in de beker zit.   

Wanneer je in elke beker hebt gekeken, plaats ze dan op elkaar terwijl je "Op...Op...Op" zegt. 
Laat je kind dit ook proberen. Geef hem of haar eveneens de kans om "Op...Op...Op" te 

zeggen. Indien hij of zij dit niet doet, zeg je dit zelf. Op het einde kun je doen alsof je niest 

waardoor de toren omvalt. Dit geeft nog meer kansen om uitdrukkingen of geluiden te 

gebruiken! 

Neem afscheid van de voorwerpen door "Daag koe" tegen de koe of "Daag......" tegen een 

ander voorwerp te zeggen. Laat het kind elk voorwerp terug in de beker leggen terwijl je 

zegt: “In de beker” en “Doosje toe!”.    

 Veel plezier!

Doelstellingen: 

- geluidsbewustzijn stimuleren

- gedeelde aandacht uitlokken

- imitatie van geluidsassociaties uitlokken

- woordenschatontwikkeling stimuleren




