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Waarom spelen zo
belangrijk is …
Spelen is van groot belang
voor een goede ontwikkeling
van een kind. Het is zelfs net
zo belangrijk als rekenen,
lezen, schrijven. Vaak wordt
spelen gezien als iets waar
een kind zich slechts mee
vermaakt. Maar spelen is
meer dan alleen vermaak.
Spel is onmisbaar voor een
goede sociaal-emotionele
ontwikkeling en het leren van
cognitieve vaardigheden.
Leren door spelen begint al
vanaf de geboorte.

Wanneer is een peuter
aan het spelen?
1) Als hij daar niets speciaals mee wil bereiken.
2) Als hij in enige mate
actief is. Dus voorgelezen
worden, televisie kijken,
dagdromen, hoe heerlijk ook, is geen spelen.
3) Als hij het leuk vindt
wat hij doet.
4) Als het een vrijwillige
activiteit is.

Spelen is leuk
Wil een peuter goed
leren spelen, dan moet
het spel aansluiten bij zijn
mogelijkheden. Het mag
niet te moeilijk zijn. Dat
leidt maar tot frustratie en opgeven. Maar te gemakkelijk spel
leidt weer tot desinteresse, terwijl je peuter dan ook nog eens
op eenzelfde niveau blijft hangen. Spelen leert peuters:
 doelgericht met materialen om te gaan;
 zich te concentreren;
 ogen en handen te coördineren (kijken/doen tegelijk);
 langere tijd met hetzelfde bezig te blijven;
 kleine taakjes af te maken;
 samen te spelen;
 gissen en missen, herhalen
en imiteren.
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Speel - goed!

De PeuterThuis in een nieuw
jasje met als jaarthema ‘Speelgoed!’ In dit jaar gaan de tien
nummers van PeuterThuis
over spelen en peuters.
Waarom?
- Omdat spelen in dit digitale
tijdperk meer aandacht
verdient dan het nu krijgt;
- Omdat (samen) spelen goed
is voor een optimale
ontwikkeling van een peuter;
- Omdat spelen altijd leren is;
- Omdat meespelen door de
opvoeder bijdraagt aan een
betere kijk op de peuter, zodat
nog meer bijgedragen kan
worden aan een goede
ontwikkeling.

Dit jaar in PeuterThuis:
Peuters en spelen
Peuters en buitenspelen
Peuters en speelgoed
Peuters en spelend leren
Peuters en apps

Speel-goed met speelgoed!
Kralen rijgen
Kinderen rijgen kralen vaak in een willekeurige volgorde. Maar als je
peuter het rijgen eenmaal motorisch beheerst, wil hij de ketting ook
‘mooier maken’. Dat kan. Een ‘mooie’ ketting maken betekent dat de
kralen volgens een bepaalde regelmaat geregen worden, zodat een
patroon ontstaat dat steeds herhaald wordt. Door zelf mee te spelen
kun je uitdagen om zo’n patroon te maken. Bijvoorbeeld: Rijg de kralen
een stukje in patroon: rood-groen-blauw-rood-groen-blauw, …
1. Doe voor en laat nadoen.
2. Laat de regelmaat benoemen.
3. Laat ook eens een voorgetekend patroon narijgen.
4. Laat zelf een patroon tekenen en daarna narijgen.
Het is natuurlijk de bedoeling dat je peuter zelf de ontwerper blijft van
de kralenketting. Interactie van de volwassene kan je peuter wel
inspireren en tot nieuwe ideeën aanzetten. Bijvoorbeeld door vragen
te stellen, zoals hieronder. Probeer het eens!

Stimuleervragen
Startvragen:
Zie je wat ik heb gemaakt met de kralen?
Vind je de ketting mooi?

Doe vragen:
Zullen we samen een mooie ketting gaan maken?
Zou jij deze ketting kunnen namaken? Of:
Kun jij een mooie ketting maken? Of:
Kun je de ketting verder rijgen?

Denk- en redeneervragen:
Ik vind dit wel een bijzondere ketting. Weet je waarom?
Kun jij vertellen hoe de kralen op de ketting zitten.
Valt je iets op?
Hé, je begint nu met een groene kraal, hoe gaat het verder?
Welke kraal komt er nu? En dan?
Klopt dit of moet je een andere kraal pakken?
Welke kleuren heb je gebruikt?
Kun je de kralen tellen? Hoeveel?
Hoeveel van elke kleur?

Afrondingsvragen:
Vind je het leuk om een ketting te maken?
Vond je het moeilijk?
Ben je tevreden over je ketting?
Vind je je ketting mooi geworden?
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Te gebruiken woorden:
de draad
de knoop
de kraal
het patroon
de structuur
herhalen
rijgen
tellen
anders / dezelfde
eerst / dan
hoeveel
precies
regelmatig
volgende
volgorde
Taalaanbod
Versimpel de taal niet. Gebruik
daarom bewust en vaak
bovenstaande woorden. Door
moeilijker woorden in een
praktische context te
gebruiken breidt de
woordenschat ‘vanzelf’ uit.
Gebruik ook redeneertaal.
Bijvoorbeeld: ‘Omdat ik steeds
dezelfde volgorde herhaal,
wordt de ketting mooi
regelmatig.’

