
Smakelijke liedjes 

vanaf 12 maanden 

Wanneer je kind begint met het leren luisteren, zullen 

de geluiden en woorden van de zaken om hen heen 

regelmatig worden aangeboden. Deze activiteit biedt 

een extra mogelijkheid om dit te herhalen.   

De dieren en voertuigen die op de eetmatten staan afgebeeld, 

hebben allen specifieke geluiden. Imiteer deze geluiden tussen 

de hapjes door.  Je gebruikt best vaste voeding die het kind 

kan oprapen zoals kleine koekjes of rozijnen. Vraag regelmatig 

of het kind meer wilt.  

Neem het eten en beweeg het naar het eetblad terwijl je een geluid imiteert. Leg het voedsel 

op het geassocieerde dier of voertuig. Herhaal het geluid opnieuw wanneer je kind het 

voedsel opneemt. Geef het kind de kans om dit ook te doen. Aanvankelijk kan dit nog 

moeilijk zijn, maar na voldoende herhaling zal het steeds meer vertrouwd geraken met de 

geluidsassociaties. Het produceren van de geluiden is een goede voorbereiding op het 

begrijpen en uiten van woorden.  

Boer wat zeg je van mijn kippen? 

Boer wat zeg je van mijn kippen? 
Boer wat zeg je van mijn haan?  
Hebben ze dan geen mooie veren 
of staat jou de kleur niet aan?  

Boer wat zeg je van mijn kippen? 
Boer wat zeg je van mijn haan?  

Op een klein stationnetje... 

Op een klein stationnetje 
's Morgens in de vroegte 
Stonden zeven wagentjes 
Netjes op een rij   

En het machinistje 
  draaide aan het wieletje 
 Hakke, Hakke, puf, puf 
 Weg zijn wij!   

Doelstellingen: 

- geluidsbewustzijn stimuleren

- stimuleren van de muzikale ontwikkeling



Voorbereiding:  

Benodigdheden: 

sjabloon, hard papier (A4), schaar, lijm, lamineerfolie, lamineerapparaat 

Werkwijze: 

1. Print het sjabloon af op hard papier en knip de twee matten uit.

2. Kleef de achterkant van de twee matten op elkaar. Je hebt nu één mat waar zowel op de 
voor- als achterkant een activiteit staat.

3. Lamineer de mat zodat het beschermd is tegen voedselresten en water. Wanneer je de 
gelamineerde mat uitknipt, zorg dan dat er minstens een centimeter over is aan de rand. 

Veel plezier! 


