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Lesideeën groep 1 en 2 
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Werkwijze
‘Hou je mond gezond!’ voor de kleutergroepen past in een project over gebitsverzorging. Het is goed inpas-

baar in een project over het lichaam of lichaamsverzorging. Hang posters en andere materialen zichtbaar in 

het lokaal. Hierdoor blijft het geleerde actueel. De activiteiten waaruit je een keuze kunt maken, zijn verdeeld 

in kring- en werklesactiviteiten. 

 
Introductie
Lees de achtergrondinformatie in de docentenhandleiding over het gebit en de mond, 

tandenpoetsen en de tandarts en mondhygiënist. Begin met een klassikale introductie van 

het project. Door leerlingen vragen te stellen waarvoor ze hun tanden allemaal gebruiken en 

hoe ze hun tanden schoonmaken, heb je een goede entree. Laat de kinderen ook vertellen 

of ze wel eens bij de tandarts zijn geweest. Hang de kijk/praatplaat ‘Bij de tandarts’ op het 

prikbord. Evenals de poetsposter. Kies lesideeën uit die passen bij je groep. Laat de kinderen 

in kleine groepjes aan verschillende opdrachten werken. Zo knutselt bijvoorbeeld een groepje 

en een ander groepje poetst zijn tanden. 

Als de tandarts in de klas op bezoek komt, vraag hem dan of hij materialen meeneemt. 

Of vraag de tandarts of GGD of je materialen mag lenen:

*   Witte jas (= wit overhemd of  T-shirt), mondmasker (maak je bijvoorbeeld zelf  van wit   

 papier, 2 gaatjes erin, 2  elastiekjes erdoor om achter je oren te doen), ‘behandelstoel’   

 (gebruik bijvoorbeeld een verstelbare tuinstoel met een hoge leuning die je in de ligstand  

 zet). Gebruik eigen materialen van school of  laat kinderen verkleedkleren meenemen.

handspiegels  

  

 

poetsbeest

tandenborstel

3-6 jaar

filmpje over 

tandenpoetsen

handschoenen

mondmasker

peuter-

tandpasta

 

zandloper 

kaakmodellen

spiegeltje, haakje

tandartsenhoek met 

verkleedkleren*  

witte jas

3

Doelstellingen
 
Na het project kunnen de kinderen vertellen hoe een tandarts en een tandheelkundige praktijk 
eruitzien. Ook kunnen de kinderen vertellen hoe, wanneer en hoe vaak ze tandenpoetsen.
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Praatplaat tandartspraktijk

Nodig: praatplaat ‘Bij de tandarts’

zie www.houjemondgezond.nl voor een zwart/wit versie om uit te printen

Op de praatplaat ‘Bij de tandarts’ staat de praktijk 

van een tandarts afgebeeld. Vraag de kinderen 

goed naar de plaat te kijken en te vertellen wat ze 

zien.

•	 Wie	is	de	meneer	in	de	witte	jas?

•	 Wie	is	die	andere	mevrouw?

•	 Zie	je	een	stoel?

•	 Waar	is	die	stoel	voor?

•	 Zit	er	iemand	op	de	stoel?	

•	 Waarom	zit	‘ie	daar?

•	 Waar	kijkt	de	tandarts	naar?

•	 Gebruikt	een	tandarts	apparaten?

•	 Waarom	doet	hij	dat?

Een mond vol tanden 

Nodig: spiegel, grote vellen papier, verf, kwasten, wit papier, schaar, lijm

Verf op een groot vel een gezicht met een mond die wijd open staat. Laat de kinderen in de spiegel naar 

hun gezicht kijken als hun mond wijd open staat. Laat de verf goed drogen en knip uit wit papier tanden en 

kiezen. Plak deze in de mond.

Tandenpoetsen

Nodig: poetsposter, tandenborstels, tandpasta voor kinderen*), water, zandloper 

(eventueel voor ieder kind een poetsdiploma)

zie www.houjemondgezond.nl voor een online versie van de poetsposter en een poetsdiploma om uit te 

printen

Bekijk met de kinderen de poetsposter en laat ze vertellen wat ze zien. 

•	 Hoe	is	de	volgorde	van	het	tandenpoetsen	op	de	poster?	

•	 Poetsen	de	kinderen	op	dezelfde	manier	hun	tanden?	

•	 Van	wie	hebben	ze	geleerd	hoe	ze	hun	tanden	moeten	poetsen?	

•	 Hoe	vaak	poetsen	de	kinderen	hun	tanden?

•	 Wanneer?

•	 Wanneer	poetsen	ze	’s	ochtends?	Voor	of	na	hun	ontbijt?

•	 Wanneer	poetsen	ze	’s	avonds?	Eten	of	drinken	ze	daarna	nog	iets?
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Vertel met behulp van de poetsposter op welke manier de kinderen het beste hun tanden en kiezen kunnen 

poetsen. Laat de kinderen eerst hun handen wassen en daarna het geleerde in praktijk brengen. Deel na afloop 

de poetsdiploma’s uit.

*)  Gebruik voor kinderen tot vijf  jaar peutertandpasta met fluoride. Voor kinderen vanaf  vijf  jaar gebruik je  

 fluoridetandpasta voor volwassenen.

 

Poetskaart

Nodig: stevig papier, letterstempels, (eventueel lijm), potloden

(eventueel kant-en-klare poetskaart)

zie pagina 17 of www.houjemondgezond.nl voor de poetskaart

Bovenaan het vel tekenen de kinderen een gezicht met tanden en een tandenborstel met tandpasta. De kin-

deren stempelen aan de linkerkant van het vel onder elkaar de namen van de dagen van de week. Zorg voor 

voorbeeldkaartjes zodat de volgorde van de letters en de dagen klopt. Als dit voor de kinderen nog te moeilijk 

is, kun je de namen van de week voor ze kopiëren zodat ze de namen alleen maar hoeven uit te knippen en op 

te plakken. Naast elke naam tekenen ze een zon en een maan. Als de kinderen ’s ochtends hun tanden hebben 

gepoetst, kleuren ze de zon; ze kleuren de maan als ze ’s avonds gepoetst hebben. Als het goed is hebben ze 

alle zonnen en alle manen gekleurd. Want je moet je tanden iedere dag na je ontbijt en voordat je gaat slapen 

poetsen.

Tandartspraktijk 

Nodig: praatplaat ‘Bij de tandarts’, wit overhemd of T-shirt, mondspiegels, handspiegel, stoel 

 

zie www.houjemondgezond.nl voor een kleurenversie om uit te printen

Bekijk met de kinderen de praatplaat ‘Bij de tandarts’ en stel voor in de speelhoek of de poppenhoek een 

tandartspraktijk in te richten. Laat de kinderen bedenken wat ze nodig hebben en verzamel de materialen. Geef 

alles een plek en laat de kinderen er in spelen.

Schoon?

Nodig: oude tandenborstel, nieuwe tandenborstel

Met een tandenborstel maak je je tanden en kiezen schoon. De haartjes poetsen etensresten en tandplak weg. 

Om te laten zien wat een tandenborstel bij je tanden en kiezen doet, kun je een oude tandenborstel gebruiken 

om iets schoon te maken waar je moeilijk bij kan. 
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Hapbek

Nodig: lege hagelslagdoos, schaar, verf, kwasten, doppen, wit papier, lijm

Verf de doos en laat hem goed drogen. Knip de doos in het midden aan drie kanten los. Vouw de doos dub-

bel, zodat je in de ene binnenkant je vingers kunt doen en in de andere binnenkant je duim. De doos kan 

nu ‘happen’. Lijm er ogen op van doppen van bijvoorbeeld een melkpak en knip van wit papier tanden en 

kiezen. Plak de tanden en kiezen in de ‘onder- en bovenkaak’. Met verschillende hapbekken kun je een voor-

stelling geven. De leerkracht kan de voorstelling 

doen. Houd één hapbek in je linkerhand, één in 

je rechterhand en voer een dialoog op. Gebruik 

twee stemmen voor het onderscheid. De kinde-

ren kunnen ook zelf een verhaal verzinnen. Een 

kind heeft één hapbek vast, het andere kind ook 

één. Ze praten ‘naar elkaar’.

Voorbeeldtekst	1	voor	dialoog:

Kind:   ik moet naar de tandarts

Tandarts:  wat fijn dat je naar mij toe komt

Kind:   maar ik ben bang

Tandarts:		 ik	kijk	naar	je	tanden	dus	je	hoeft	niet	bang	te	zijn

Kind:   ik heb mijn tanden gepoetst

Tandarts:  laat maar eens kijken….je tanden zien er mooi uit

Kind:   mag ik nu een snoepje

Tandarts:  een snoepje is niet erg, maar niet te vaak, goed poetsen hè en tot de volgende keer

Kind:   tot de volgende keer tandarts

Voorbeeldtekst	2	voor	dialoog:

Mama:   eet je boterham op, we moeten naar school

Kind:   mmm…lekker, het is al op

Mama:   eerst nog even je tandenpoetsen, dan breng ik je naar school

Kind:   ok. Ik ren al naar boven

Mama:   poets eerst de binnenkant, dan de buitenkant en als laatste bovenop

Kind:   zo dat gaat goed!

Mama:   we gaan op de fiets en ik kom je vanmiddag uit school weer halen

Kind:   tot straks mam

Mama:		 	 heb	je	een	fijne	dag	gehad?

Kind:   ja, en ik heb met Carla gespeeld

Mama:		 	 dan	wordt	het	nu	weer	tijd	om	te	eten,	kom	je	aan	tafel?

Kind:		 	 moet	ik	mijn	hele	bord	leeg	eten?

Mama:   ja, en daarna mag je nog even spelen 

Kind:		 	 mag	ik	nog	een	snoepje?	

Mama:   nee, nu niet, je gaat zo naar bed

Kind:		 	 moet	ik	dan	weer	mijn	tandenpoetsen?

Mama:   ja, poets ze eerst weer aan de binnenkant, dan de buitenkant en daarna    

  bovenop. Ik poets ze nog even na

Kind:		 	 lees	je	een	verhaaltje	voor?

Mama:		 	 tuurlijk	dat	doen	we	toch	altijd.	Welterusten.
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Hoeveel tanden heb jij?
 

Nodig: spiegel

Laat kinderen hun tanden tellen. Hoeveel hebben ze er in hun mond? Wat 

kun je er allemaal mee? 

 

Afsluiting

Rijmpje over tandenpoetsen
 

Tandenpoetsen

Poets je tanden heen-en-weer

Schrob ook je kiezen iedere keer

Poets elke morgen en elke avond

Begin eerst onder in je mond

Zet je borstel recht op je tand

Poets zachtjes eerst de binnenkant

Nu komt de buitenkant 

Poets als laatste de bovenkant

En heb je dat allemaal gedaan

Begin dan nog een keer van voor af aan

Begin dan boven in je mond

Dan blijven je tanden gezond

Liedjes over tandenpoetsen 

Melodie	‘Vader	Jacob’

Tanden poetsen, tanden poetsen, 

alles schoon, alles schoon,

Alle tanden poetsen, alle tanden poetsen, 

heel gewoon, heel gewoon.

Een	andere	versie:

Tanden poetsen, tanden poetsen, 

oh wat fijn, oh wat fijn,

Lekker schone tandjes, lekker schone tandjes, 

Dat is fijn! Dat is fijn!

Melodie	‘Een,	twee,	drie,	vier,	hoedje	van	papier’

Eén, twee, drie, vier,

Poets je tanden, poets je kiezen

Eén, twee, drie, vier,

Poetsen met plezier!

Poets je tanden keer op keer,

Na ‘t ontbijt en ’s avonds weer.

Eén, twee, drie, vier,

Poetsen met plezier!


