
Gezichten en 
emoties herkennen
Baby’s van 5 maanden herkennen niet alleen gezichten, ze herkennen ook gezichts-
uitdrukkingen en emoties.

Observeren
1. Hoe (lang) en wanneer kijken de baby’s van jouw leefgroep naar jouw gezicht? Is dat bij alle kinderen hetzelfde?

2. Kijken de baby’s van je leefgroep anders naar een lachend gezicht dan naar een ernstig, bang of verbaasd gezicht?
Beschrijf hun reactie.

3. Kijken baby’s jonger dan 5 maanden anders naar jouw gezicht dan baby’s van 5 maanden of ouder? Kijken ze anders
naar verschillende emoties?

4. Reageren de baby’s in jouw leefgroep anders op jou dan op jouw collega? Beschrijf hun reacties.

5. Reageren baby’s anders op jou dan op hun ouders? Beschrijf hun reactie.

6. Kijken baby’s naar elkaars gezichtsuitdrukking? Waaraan merk je dat?

7. Gebruiken baby’s zelf gezichtsuitdrukkingen om hun emoties te uiten? Welke?
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Gezichten en 
emoties 
herkennen
Baby’s maken meer klanken wanneer ze met jou een boek 
lezen of met een handpop spelen dan bij een ander spelletje. 
Ze maken andere en complexere klanken wanneer een 
verzorger reageert.

Uitproberen
1.    Probeer eens samen met een collega te fotograferen hoe baby’s reageren op 
      verschillende gezichtsuitdrukkingen.

2.   Ga eens samen met een baby voor de spiegel zitten. Hoe reageert hij op zijn 
      en jouw gezichtsuitdrukkingen in de spiegel? 

3.   Maak een plakboek met foto’s van verschillende gezichtsuitdrukkingen van 
      de begeleiders en baby’s in de groep. Lees het boek met de kinderen. Hoe 
      reageren ze op de foto’s?

4.   Onderzoek eens of het effect van een bepaalde gezichtsuitdrukking even       
      groot is bij baby’s van verschillende leeftijden. 

5.   Probeer eens op een ander moment met je mimiek te communiceren dan 
      gewoonlijk, bijvoorbeeld in de relax in plaats van op het verzorgingskussen, 
      terwijl je eten geeft in plaats van bij het ontwaken.

6.   Vraag eens aan een ouder hoe een baby thuis op gezichtsuitdrukkingen 
      reageert.
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