
Baby geboren! 
Kinderen 6-9 jaar 
75 minuten 
 
Baby in de kring 
De kinderen staan in een kring. De docent vertelt dat ze allemaal baby’s zijn die 
moeten worden opgehaald van het kinderdagverblijf. Een iemand mag de vader of 
moeder spelen, deze gaat naar de gang. De docent wijst één kind aan dat het kind 
van de ouder is. Deze geeft de babybewegingen aan. De andere kinderen doen hem 
precies na, zodat de ouder haast niet kan raden wie nou ook al weer zijn kind was… 
 
Cadeautje 
De kinderen zitten in een halve kring om een pop heen. Deze pop is de net geboren 
baby. De kinderen komen om de beurt op bezoek met een cadeautje. Dit cadeautje 
pakken ze op de plaats in, zodat wij al kunnen zien wat er gegeven gaat worden. 
Aangekomen bij de baby mag een ander kind de vader of moeder spelen, als hij 
denkt te weten wat het cadeautje is. Er wordt een korte scène gespeeld. 
 
Diagonaal 
De kinderen verkleden zich als type dat op bezoek kan komen bij de baby, 
bijvoorbeeld een hele lieve oma, een jaloers zusje of een strenge tante. Als iedereen 
verkleed is gaan ze in een hoek van het lokaal staan. De docent geeft de kinderen nu 
verschillende opdrachten die ze individueel over de diagonaal kunnen uitvoeren. 
Voorbeelden zijn: er ligt een geboortekaartje in het midden, de telefoon gaat en je 
hoort dat er een baby is geboren, je hebt haast, bent blij of nieuwsgierig. Tot slot 
kunnen alle kinderen vanuit het personage de baby feliciteren. 
 
Scène 
De kinderen krijgen de opdracht om een korte scène te verzinnen waarbij er iets 
misgaat met de baby. Wat kan er allemaal gebeuren als je niet goed oplet? 
 
Baby slaapt! 
Een kind mag de slapende baby spelen. De andere zijn jaloerse broertjes en zusjes 
die al het speelgoed willen afpakken. De baby ligt slapend op de spelvloer. De 
docent heeft er verschillende speelgoedjes om heen gelegd. Op aanwijzing van de 
docent mogen de kinderen deze speelgoedjes wegpikken. Kan de baby na afloop 
vertellen hoeveel speelgoedjes er gepikt zijn, of is ze overal door heen geslapen? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


