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Bij deze activiteit ga je met je baby of dreumes het verhaal van de 
Toren van Babel samen beleven. Baby’s leren vooral door te ervaren, 
daarom gaan jij en je kind het verhaal ervaren door te zingen, te be-
wegen en te bouwen. 

Je begint met het lezen 
van het verhaal van de 
Toren van Babel. Voor-
lezen is heel belangrijk 
voor baby’s. Ze leren 
zo nieuwe woorden en 
luisteren naar de rusti-
ge klank van je stem en 
ontdekken zo dat samen 
Bijbellezen een fijne ge-
beurtenis is. 

Daarnaast ga je met je 
kind de Toren van Babel 
bouwen en omgooien. 
Welke baby houdt er 
niet van het (kijken naar) 
omvallende speelgoed-
torens! 

NB Baby’s houden van 
herhaling, het is leuk om 
deze activiteit vaker te 
doen. Je zult zien dat je 
baby dan dingen gaat her-
kennen. Je kunt ook an-
dere verhalen gebruiken, 
bijvoorbeeld de ark van 
Noach en dan een bootje 
laten varen in een teil!



Week van de Opvoeding

met
 VERWERKING (4 min) 

• Zet je baby zittend 
op de grond bij de 
blokken/stapelbekers.
Als je baby nog niet 
zelfstandig kan zitten, 
zet je baby dan in een  
wipstoeltje of 
maxi-cosi, of leg je 
baby op zijn  
buikje erbij. 

• Bouw de Toren van 
Babel en tel hardop 
de geplaatste blokken/
stapelbekers. 

• Als de toren te hoog 
wordt, wankelt deze 
en valt om. 

• Je baby zal de herhaling 
leuk vinden en het val-
len van de bouwstuk-
ken en het geluid ervan  
vermakelijk.

 NODIG: 

• Het verhaal voor baby’s 
van ‘de toren van Babel’.

• Device om youtube 
liedje af te spelen.

• Stapelblokken of sta-
pelbekers.

• De tekst van het slot-
liedje.

 INTRODUCTIE (3 MIN) 

• Lees het verhaal van 
de Toren van Babel.

 VERDIEPING (2 MIN) 

• Bewegen met je baby 
op het lied ‘God 
spreekt elke taal.’

 AFSLUITING (1 min) 

• Zing het liedje over de  
toren op de wijs van 
“klap eens in je handjes’.
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check ook:

WEEK VAN DE OPVOEDING  
IS MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

Houvast voor jongeren
en hun gemeenten


