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Het vertelkastje (Kamishibai) komt oorspronkelijk uit Japan en lijkt een beetje op onze poppenkast. Je 

gebruikt echter geen poppen, maar vertelplaten die je één voor één uit het kastje trekt. Het vertelkastje 

leent zich uitstekend voor om in groepen te gebruiken. Vooral voor jonge kinderen is de kamishibai een 

uitstekend middel om de aandacht vast te houden en in gesprek te gaan over wat er op de platen te zien 

is.  

Je kunt de vertelplaten met of zonder vertelkastje lenen  

Vertelplaten:      Thema’s 

Anton kan toveren     - toveren 

Bang mannetje     - bang zijn 

Boer Boris gaat naar zee   - boerderij, strand 

Coco kan het!                                       - angsten, zelfvertrouwen, vogels 

Dat ben jij Kiki     - gezin/grootouders 

De eerste schooldag van Milan  - eerste schooldag 

De kleine reus     - sprookjes 

De kleine walvis     - eenzaamheid, vriendschap 

Dikkie Dik Lekker slapen           -  slapen 

Dikkie Dik Jarig     - verjaardag 

Dikkie Dik Waar is Dikkie Dik?  - zoeken/verstoppen 

Een grote ezel     - groter worden 

Een huis voor Harry    - katten, verdwalen 

En nu lekker slapen, Sam!   - slapen, bed rituelen 

Ik wil de maan     - de maan, veraf/dichtbij 

Ik zou wel een kindje lusten   - eten, groeien 

Kikker is kikker     - zelfvertrouwen, identiteit 

Kleine ezel en jarige Jakkie   - verjaardag, jaloezie 

Kleine kangoeroe     - gezin, groter worden 

Kleine muis zoekt een huis   - wonen 

Maar eerst ving ik een monster*             - slapengaan, fantasie, monsters nieuw 

Mama kwijt      - verdwalen, familie 

Met tien in bed     - knuffels, tellen 

Mevrouw geit en haar zeven lieverdjes - sprookjes 

Nijntje op de fiets*                                - vervoer nieuw 

Moppereend      - vriendschap, boosheid, spelen  

Nog honderd nachtjes slapen   - verjaardag 

Ophelia              - verliefdheid 

Ssst! De tijger slaapt    - verjaardag 

Raf               - vakantie, op reis, Afrika 

Ridder Rikki      - ridders, dromen 

Rikki en eekhoorn     - herfst, dood 

Rikki helpt Sinterklaas    - Sinterklaas 

Rikki is jarig      - verjaardag 

Van Top tot teen*                                 - lichaam nieuw 

Wat nu Olivier?     - verdwalen, herfst 

We hebben er een geitje bij   - kinderboerderij 

Wiebelbillenboogie     - gezin, spelen, dansen 

Wij gaan op berenjacht                          - avontuur , bang zijn 
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